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LUKIJALLE
Tämä julkaisu on Verkko-opetuksen kompetenssit, mitoitus ja tilastointi
(KoMiTi) -hankkeen esiselvitys, jonka tavoitteena on kartoittaa hankkeen
teemoihin liittyviä taustoja sekä selvittää yliopistojen tämänhetkisiä käytäntöjä, odotuksia ja tarpeita. Olemme halunneet tehdä näkymättömästä
näkyvää.
Luvussa 1 kuvataan niitä tekijöitä, joiden innoittamana olemme KoMiTihanketta lähteneet viemään eteenpäin. Hanke on myös kuvattu tässä luvussa.
Verkko-opiskelulla voidaan tukea akateemisten kompetenssien kehittymistä. Luvussa 2 tarkastellaan kompetenssien ulottuvuuksia ja aiempia
selvityksiä sekä ryhmitellään keskeiset kompetenssit kolmeen kategoriaan; välineelliset, yhteistoiminnalliset ja itsenäisen toiminnan kompetenssit.
Luvussa 3 pohditaan verkko-opiskelun mitoituksen kysymyksiä. Verkkoopetus on vakiinnuttanut asemaansa yhtenä opetusmuotona, mutta
opiskelijoiden kokemukset verkko-opiskelun kuormittavuudesta ovat hyvin vaihtelevia. Korkeakoulusektorilta on puuttunut yhtenäiset mitoitusperusteet ja -työkalut mikä on näkynyt opiskelijoiden kokemuksissa. Hyviä
käytäntöjä on kuitenkin olemassa ja niiden pohjalta voidaan luoda toimivia malleja.
Tilastointi herättää usein ristiriitaisia tunteita; se koetaan sekä hyödyksi
että haitaksi. Esiselvitystä varten kartoitettiin yliopistoissa olevia verkkoopiskelun tilastoinnin käytäntöjä ja tilastointiin liittyviä tarpeita (luku 4).
Selvityksen perusteella voidaan sanoa, että on jopa helppo löytää joitakin tunnuslukuja, joita laajasti toivotaan verkko-opiskelusta kerättävän.
Julkaisun kirjoittajina haluamme esittää parhaimmat kiitokset kaikille esiselvityksen haastatteluihin ja kyselyihin vastanneille. Teidän asiantuntemuksenne verkko-opiskelun suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista

on mahdollistanut kokonaiskäsityksen luomisen verkko-opiskelun kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistarpeista. Haluamme kiittää myös KoMiTi-hankkeen ohjausryhmää kannustavasta tuesta.
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1 JOHDANTO
Sari Tervonen ja Kirsi Levänen

Bolognan prosessin yhteydessä yliopistotutkintojen opetussuunnitelmien
uudistaminen ja tutkintojen sekä opintojaksojen tavoitteiden uudistaminen on perustunut niiden kompetenssien määrittelyyn, joihin eri tutkinnot
pyrkivät koulutuksella vastaamaan. Paitsi oppisisällöllisellä, myös opetusmenetelmien, esimerkiksi verkko-opetuksen, avulla voidaan hankkia
keskeisiä akateemisia kompetensseja. Siten myös opetusmenetelmien
kehittämisellä pyritään vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan, tutkimuksen ja työelämän vaatimuksiin. Kokemuksemme mukaan verkkoopiskelun menetelmillä voidaan kehittää yleisiä oppimisvalmiuksia sekä
työelämässä ja tutkimuksen tekemisessä vaadittavia taitoja.
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sain ohjausta ja opin paljon". Eli oppiminen kursseilla on ollut tuloksellista, mutta opiskelijoiden mielestä opintojen mitoitus ei ole toteutunut samoilla periaatteilla kuin perinteisemmän kontaktiopetuksen. Toisaalta
samallakin kurssilla eri opiskelijoiden työpanos voi vaihdella suuresti, mikäli toteutustapa ei varmista edes lähimain samanlaista osallistumisaktiivisuutta kaikilta.

Tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä kaikki opintojaksot myös mitoitettiin uudelleen, koska siirryttiin opintoviikoista opintopistejärjestelmään.
Koska kyseessä on ollut todellinen sisällöllinen uudistus, on opintojen mitoittamisessa käytetty laajasti opetussisältöjen ydinainesanalyysejä sekä
opiskelijan työmäärän arviointia ja seurantaa.

Verkko-opetuksen lisäämiseen on suunnattu viime vuosina runsaasti resursseja ja tavoitteena on ollut lisätä sen osuutta yliopistojen opetuksessa. Verkko-opetuksen määrää on seurattu opetusministeriön toimesta
sen rahoittaman virtuaaliopetuksen kehittämisen ja arvioinnin yhteydessä. Kysymyksiä on herättänyt virtuaaliopetuksen osuuden määrittely ja
osuuden laskentaperusteet. Verkko-opetuksen määrän arviointi ja tilastointi on perustunut esimerkiksi palvelimilta laskettuihin oppimisalustojen
kurssimääriin, verkkokursseiksi ilmoitettujen kurssien määriin tai muuhun
arvioon tietoverkkojen osuudesta opetuksen tai opiskelun toteutuksessa.
Paitsi opetusministeriön ja valtakunnallisen seurannan, myös yliopistojen
opetuksen pedagogisen johtamisen kannalta opetuksen virtuaalisuusprosentit eivät anna riittävästi tietoa. Selkeämmät laskenta- ja tilastointiperusteet olisivat esim. tiedekunnittain tai yliopistoittain verrannollisia tai
antaisivat yliopistoittain luotettavaa seurantatietoa virtuaaliopetuksen kehittymisestä.

Verkko-opiskelun mitoitus noudattaa samoja periaatteita kuin ns. perinteinen opetus, mutta se sisältää erityispiirteitä ja -kysymyksiä, jotka tulee
ottaa huomioon. Erityisen haasteellista verkko-opiskelun mitoitus on itseohjautuvasta työotteesta ja oppimisympäristön luonteesta johtuen.
Verkko-opiskelussa käytetään työskentelymuotoja, joiden vaatimasta
opiskelijan ajankäytöstä on vielä erittäin vähän kokemuksia ja tietoa.
Verkko-opiskelu on myös paljolti "näkymätöntä" opiskelua, minkä vuoksi
opiskelijoilla saattaa olla vaikeuksia ohjata omaa ajankäyttöään. Tämä
puolestaan voi aiheuttaa opintojen kasaantumista, lisätä suorituspaineita
ja johtaa epäeettiseen opiskeluun. Yleinen opiskelijan kommentti verkkokursseilta on kokemuksemme mukaan seuraavantyyppinen: "Verkkokurssi oli työläämpi kuin perinteiset kurssit, mutta olen tyytyväinen, sillä

Valtakunnallisissa tietoyhteiskunta- ja koulutusstrategioissa korostetaan
erittäin voimakkaasti verkko-opetuksen kehittämistä. Samalla niissä asetetaan tavoitteeksi koulutustoiminnan arvioinnin ja sitä tukevien tiedonkeruun, tietojärjestelmien ja tilastoinnin kehittäminen. Koulutuksen arviointi
liittyy kiinteästi suomalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistusjärjestelmien kehittämiseen. Arviointitoiminnan systemaattisuutta ja läpinäkyvyyttä on lisättävä, jotta laadunvarmistusjärjestelmämme olisi kaikilla tasoilla kansainvälisesti luottamusta herättävä ja suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoimaisuutta lisäävä. Tavoitteena on tehdä Suomesta aktiivinen ja kilpailukykyinen koulutuspalvelujen tuottaja Euroopan korkeakoulutus- ja tutkimusalueella. Tämä edellyttää, että korkeakoulujen kansainvälisiä yhteyksiä ja verkostoitumista lisätään voimakkaasti. Toden-
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nettavissa oleva koulutuksen ja tutkintojen korkea laatu ovat keskeiset
keinot suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistämisessä. Bolognan
prosessin ja siinä asetettujen konkreettisten laadunvarmistusjärjestelmien kehittämistavoitteiden lisäksi korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
ja kaupallistuminen asettavat haasteita korkeakoulutuksen yhtenäiselle
laadulle. (Opetusministeriö 2004, 29–30.)
Verkko-opiskelun kompetenssit, mitoitus ja tilastointi (KoMiTi) on Kuopion yliopiston (koordinaattori), Turun yliopiston ja Tritonian (Vaasan yliopisto, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan) yhteistyöhanke, joka toteutetaan vuosina 2006–2007. Hankeyliopistot edistävät kehittämisteemoja (kompetenssit, mitoitus, tilastointi) yhteistyössä siten, että
Turun yliopisto erityisesti vastaa kompetenssien, Kuopion yliopisto mitoituksen ja Tritonia tilastoinnin teemasta.
KoMiTi-hankkeen tavoitteina on
• edistää yliopisto-opetuksen läpinäkyvyyttä verkko-opiskelun osalta
Bolognan prosessiin liittyen
• tuottaa opetussuunnitelmien tueksi tietoa siitä, miten verkkoopiskelun työskentelytavat edistävät yleisten akateemisten ja työelämässä tarvittavien kompetenssien oppimista
• luoda verkko-opiskelussa yleisesti käytettävien työmuotojen mitoituksen perusteet ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä
• kehittää verkko-opetuksen tilastointia.
Yliopistoissa toteutettavan verkko-opiskelun kompetenssien, mitoituksen
ja tilastoinnin nykykäytäntöjä ja kehittämistarpeita on hankkeessa selvitetty tarkastelemalla erään valtakunnallisen yliopistoverkoston järjestämää koulutusta. Selvitys toteutettiin teemahaastatteluina tieteenalaverkoston opettajille ja suunnittelijoille. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan. Haastattelut tehtiin pääosin puhelimitse teemahaastattelurungon
mukaisesti (liite 1) ja ne taltioitiin digitaaliseen muotoon. Hankeyliopistot
analysoivat oman teemansa mukaisen osuuden haastatteluista. Tilastointiosuudessa on käytetty lisäksi muita tiedonlähteitä, jotka on kuvattu
tarkemmin luvussa 4.
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2 VERKKO-OPISKELULLA TAVOITELTAVAT
KOMPETENSSIT

Tuire Palonen ja Mari Murtonen

2.1 Kompetenssit koulutuksen tavoitteena
Yhteiskuntamme muuttuessa yhä monimutkaisemmaksi ja tietomme yhä
abstraktimmaksi monella taholla on tarvetta määritellä, mitkä ovat niitä
taitoja, kykyjä ja tietoja, joita näissä ympäristöissä tarvitaan. Tietoyhteiskunnan työtehtävät muuttuvat nopeasti ja koulutuksen järjestäjillä on
suuri haaste yrittää tarjota sellaisia taitoja ja valmiuksia, joita näiden tehtävien hallinnassa tarvitaan. Tähän raporttiin on koottu tietoa aiemmista
kompetensseja koskevista kansainvälisistä selvityksistä. Tavoitteena on
muodostaa kokonaiskäsitys siitä, mitkä ovat erityisesti verkko-opiskelun
parissa kehittyviä kompetensseja ja miten näitä voitaisiin edistää. Hankkeessa tuotetaan opetussuunnitelmien tueksi tietoa siitä, miten verkkoopiskelun työskentelytavat edistävät yleisten akateemisten ja työelämässä tarvittavien taitojen oppimista.
Kysymykseen miksi kompetenssit ovat niin tärkeitä tänä päivänä
OECD:n (2005) raportissa vastataan seuraavasti:
”Globalisaatio ja modernisaatio ovat luomassa yhä monimuotoisempaa ja verkostoituvampaa maailmaa. Ymmärtääkseen ja toimiakseen hyvin tässä maailmassa yksilöt tarvitsevat esimerkiksi taitoa pärjätä kehittyvän teknologian kanssa ja kykyä käsitellä suuria
määriä saatavilla olevaa informaatiota. He myös kohtaavat kollektiivisia haasteita yhteiskuntana, kuten talouskasvun ja ympäristön
tilan tasapainottamisen sekä hyvinvoinnin ja sosiaalisen tasaarvoisuuden suhteuttamisen. Näissä yhteyksissä yksilöiden tarvitsemat kompetenssit tavoitteiden saavuttamiseksi ovat tulleet yhä
kompleksisemmiksi, vaatien enemmän kuin vain tietyn kapean alan
taitojen hallintaa.”
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2.1.1 Mitä tarkoitetaan kompetensseilla

Kompetensseista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä jotain laajempaa kuin
taitoa tai kykyä suorittaa jokin tehtävä. Kompetensseihin liittyviä käsitteitä
ovat esim. taito, kyky, pätevyys, pystyvyys, kyvykkyys ja valmius. Nämä
kaikki viittaavat kuitenkin kapea-alaisempiin asioihin kuin kompetenssit.
Kompetenssit ovat laaja-alaisia osaamisvalmiuksia, jotka mahdollistavat
kompleksisten ongelmien kanssa toimimisen. OECD:n Definition and Selection of Competencies (DeSeCo) projektissa määriteltiin kompetenssi
kyvyksi menestyksekkäästi vastata tietyn alueen komplekseihin vaatimuksiin (OECD, 2003).
Kompetenssit eivät ole sisäsyntyisiä, kuten esim. jokin kyky voi joidenkin
määritelmien mukaan olla, vaan kompetensseja voidaan saavuttaa oppimalla. Kompetenssit sisältävät monia osa-alueita, jotka kehittyvät oppimisen ja koulutuksen kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiedolliset valmiudet, kyky tehdä yhteistyötä ja harjoittelun tuloksena syntyvät taidot.
Kompetensseista ei myöskään voida sanoa, että jollakin ihmisellä on jokin kompetenssi tai ei ole, vaan ennemminkin, että ihminen on tietyllä tasolla kompetenssissa (OECD, 2002).
Kompetenssi eroaa taidosta laajuutensa takia; kompetenssilla ei viitata
vain kognitiivisiin tekijöihin, vaan laajasti myös käytännöllisiin taitoihin
sekä sosiaalisiin osatekijöihin kuten asenteisiin, tunteisiin, arvoihin ja motivaatioon (OECD, 2003). Kompetensseihin myös läheisesti liittyvä käsite
on kvalifikaatio. Kvalifikaatioilla tarkoitetaan niitä vaatimuksia, joita johonkin työhön tai ammattiin edellytetään, kun taas kompetensseilla tarkoitetaan niitä taitoja ja valmiuksia, joita henkilöllä on tietyllä alalla.
Kuviossa 1 nähdään kompetenssien suhde työelämän vaatimiin yleisiin
ja spesifeihin kvalifikaatioihin. Lisäksi kompetenssit voidaan kuvion mukaan jakaa formaaleihin, tutkinnon määrittelemiin kompetensseihin ja
henkilökohtaisiin kompetensseihin. Tutkinnon määrittelemät kompetenssit ovat siis niitä, jotka jokin koulutusinstituutio on määritellyt antamansa
tutkinnon tavoitteiksi ja jotka opiskelija koulutusinstituution (tai jonkin
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muun tahon) mittareilla arvioituna hallitsee. Henkilökohtainen kompetenssi taas sisältää formaalien kompetenssien lisäksi tai niistä riippumattomia kompetensseja, jotka voivat olla monin eri tavoin hankittuja.

Yliopiston kolmannesta tehtävästä, eli yhteiskunnallisesta palvelusta ja
vaikuttamisesta puhutaan yhä enemmän. Tämä tavoite on myös kirjattu
vuonna 2005 voimaan astuneeseen uuteen yliopistolakiin, eli työelämän
tarpeiden huomioon ottaminen yliopistokoulutuksessa on nyt yliopistojen
virallinen tehtävä. Näin ollen akateemisiin kompetensseihin liittyvät tänä
päivänä myös työelämän kompleksisten ongelmien hallintataidot. Akateemisiin valmiuksiin on luonnollisesti aina liittynyt kyky toimia tiedeyhteisön jäsenenä, mutta yliopiston kolmannen tehtävän myötä yhteistyötaitoja painotetaan entistä enemmän.

TYÖMARKKINAT

Työelämän
muutos

Ammatillinen
jousto

Elinikäinen
muutos

2.1.3 Työelämässä tarvittavat kompetenssit
TYÖELÄMÄ

Yleiset ja
spesifit
kvalifikaatiovaatimukset

Ammatillinen
osaaminen

Koulutuksen ja
työelämän
vuorovaikutus

Tutkinto
(formaali
kompetenssi)

Henkilökohtainen
kompetenssi

OPPIJA

Oppiminen,
opetus ja
tutkimus

KOULUTUSINSTITUUTIO
KUVIO 1. Ammatillisen osaamisen ja sen muutoksen ulottuvuuksia.
(Panhelainen, 2005.)

Nopeasti muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaamaan pyrkivät koulutuslaitokset ovat haasteellisen tehtävän edessä. Ei riitä, että opiskelijalla on
työelämään siirtyessään riittävät tiedot ja taidot opiskelemaltaan alalta,
vaan he tarvitsevat myös yleisiä työelämävalmiuksia, joiden avulla voi
suoriutua erilaisissa nopeasti muuttuvissa tilanteissa (Lappalainen,
2004).
Tarkkaan määriteltyjen työtehtävien opettamisen ohella on siis mielekästä tarjota opiskelijoille opittavaksi laaja-alaisempia ja monille aloille soveltamiskelpoisia kompetensseja. Näiden laaja-alaisten kompetenssien selvittämiseksi on perustettu useampia projekteja, joista tässä raportissa
esitellään verkko-oppimisen kannalta keskeisimpiä.

2.1.2 Mitä ovat yleiset akateemiset kompetenssit?

2.1.4 Kompetenssien elinikäinen oppiminen

Akateemisiin kompetensseihin luetaan perinteisesti tieteen tekoon ja
akateemisessa yhteisössä toimimiseen liittyvät taidot, kuten kyky ymmärtää ja tuottaa tieteellistä tekstiä, taito soveltaa ja toteuttaa tieteellistä tutkimusta, tieteellisen ajattelun kehittyminen ja tiedeyhteisön tutkimuksen
tekoa koskevien sääntöjen noudattaminen.

Kompetenssit kehittyvät koko elämän ajan lapsuudesta aikuisuuteen
(OECD, 2003). Elinikäisen oppimisen ajatuksen mukaisesti myös aikuisille on tarjottava mahdollisuuksia oppimiseen ja henkiseen kehitykseen,
jotka tukevat tarvittavien kompetenssien kehitystä. Edellä määriteltiin
kompetenssit laaja-alaisiksi valmiuksiksi vastata kompleksisten ympäristöjen haasteisiin, ei vain kognitiivisilla kyvyillä, vaan myös sosiaalisilla ja
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emotionaalisilla taidoilla. On tärkeä huolehtia näiden kaikkien osaalueiden kehityksestä kaikkina ikäkausina.

2.2 Aiempia selvityksiä kompetensseista
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3) Systeemisiin kompetensseihin luetaan taidot ja kyvyt ymmärtää kokonaisuuksia, eli ymmärtää, huomata ja tiedostaa miten jonkin kokonaisuuden osat ovat yhteydessä toisiinsa. Näihin taitoihin liittyy kyky
suunnitella muutoksia jotka tuovat parannuksia koko systeemeihin tai
luovat uusia. Systeemiset taidot edellyttävät instrumentaalisia ja ihmistenvälisiä kompetensseja.

2.2.1 Tuning educational structures in Europe

Euroopan komission rahoittamassa, eurooppalaisten yliopistojen käynnistämässä ja järjestämässä Tuning-projektissa vuosina 2000–2006 on
jatkettu 1999 annetun Bolognan julistuksen sekä 1987 alkaneiden
ERASMUS- ja SOCRATES- ohjelmien mukaista tavoitetta yliopistotasoisten koulutusten vertailtavuuskelpoisuudesta Euroopassa. Yhtenä
keskeisenä tavoitteena projektissa on ollut korkeakoulutuksella tavoiteltavien kompetenssien kartoittaminen. Projektissa (González & Wagenaar, 2003, 70–71) käytiin läpi yli kaksikymmentä tutkimusta yleisistä
taidoista ja kompetensseista ja niistä löydettiin yhteensä 85 erilaista taitoa ja kompetenssia. Nämä jaettiin kolmeen kategoriaan: instrumentaalisiin, ihmistenvälisiin ja systeemisiin.
1) Instrumentaalisiin kompetensseihin voidaan lukea:
• kognitiiviset kyvyt: taito ymmärtää ja vaikuttaa ajatuksiin;
• menetelmälliset taidot vaikuttaa ympäristöön: ajan ja strategioiden organisointi oppimiselle, päätöksentekokyky ja ongelmanratkaisutaidot;
• teknologiset taidot: laitteiden hallinta, laskenta ja informaationhallintataidot;
• kielelliset taidot: suullinen ja kirjallinen kommunikaatio ja vieraan kielen hallinta.
2) Ihmistenvälisiin kompetensseihin kuuluvat yksilön taidot ilmaista
omia tunteitaan, kriittisyys ja itsekriittisyys, sekä sosiaaliset taidot suhteessa ihmistenväliseen kanssakäymiseen ja tiimityöhön. Lisäksi sosiaalisen ja eettisen sitoutumisen taidot ovat tärkeitä.

2.2.2 DeSeCo: Definition and Selection of Competencies:
Theoretical and Conceptual Foundations

OECD:n ohjelman Education Indicators (INES) alla suoritettu Definition
and Selection of Competencies (DeSeCo) projekti tähtäsi eurooppalaisen kansalaisen keskeisten kompetenssien määrittelemiseen. Projekti on
yhteydessä mm. Suomessakin hyvin tunnettuun PISA-tutkimukseen, jossa kartoitettiin peruskoululaisten taitoja lukemisen, matematiikan, luonnontieteiden ja ongelmanratkaisun alueilla (OECD, 2005). Näiden peruskoululaisten tärkeiden taitojen lisäksi elämässä tarvitaan paljon muitakin,
laajempia kompetensseja, joita DeSeCo-projektissa kartoitettiin.
DeSeCo-raportissa (2002, 2005) tämänpäivän kansalaisen tarvitsemat
yleiset kompetenssit jaetaan kolmeen kategoriaan:
1) Työvälineiden käyttö, esim. kieli, teknologia
2) Vuorovaikutus heterogeenisten ryhmien kanssa, esim. vuorovaikutustaidot, konfliktitilanteiden hallinta
3) Itsenäinen toiminta, esim. omien oikeuksien, vastuun ja tarpeiden puolustaminen, oman elämän hallinta ja suunnitelmien teko ja
toteutus, suurempien kokonaisuuksien ymmärrys ja hallinta
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2.2.3 Suomalaisen korkeakoulutuksen tavoittelemat kompetenssit

Suomen opetusministeriön työryhmän (2005) tehtävänä oli laatia selvä ja
ymmärrettävä kuvaus (tutkintojen viitekehys) suomalaisista korkeakoulututkinnoista. Kuvaukseen tuli sisällyttää kaikki suomalaiset korkeakoulututkinnot niiden vaatiman työmäärän, niiden tason, määriteltyjen oppimistulosten, tutkintojen tuottaman jatko-opintokelpoisuuden ja ammatillisen
pätevyyden perusteella. Tutkinnot jaetaan ensimmäisen, toisen ja kolmannen syklin tutkintoihin. Ensimmäisen syklin tutkintoja ovat alempi
korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulututkinto. Toisen syklin tutkintoja ovat ylempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulun jatkotutkinto.
Kolmannen syklin tutkintoja ovat jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin
ja tohtorin tutkinnot.
Työryhmän työn lähtökohtana olivat suomalaisia korkeakoulututkintoja
koskevat lait ja asetukset. Säädökset eivät kuitenkaan vastaa kaikkiin viitekehyksen vaatimuksiin. Erityisesti tämä koskee oppimistuloksia, joten
niiden osalta työryhmä on katsonut asiaa laajemmin niin, että oppimistulosten kuvaus vastaisi niitä odotuksia, joita tutkinnon tuottamille oppimistuloksille asetetaan. Oppimistulokset on jaettu tietoihin, joiden osalta on
tarkasteltu erikseen tietojen laajuutta ja syvyyttä, taitoihin (kieli- ja viestintätaidot) sekä kompetensseihin, joiden osalta on tarkasteltu erikseen
kognitiivisia, työelämässä vaadittavia ja eettisiä kompetensseja. Taulukkoon 1 on koottu kompetensseja koskevat kuvaukset yliopiston osalta.
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TAULUKKO 1. Suomen korkeakoulututkintojen tutkintotavoitteet kompetenssien osalta.
Alempi
Ylempi
Tohtorin tutkinto
korkeakoulututkinto korkeakoulututkinto
Kognitiiviset Valmiudet tieteellikompetenssit seen ajatteluun ja
tieteellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät tiedolliset
ja taidolliset valmiudet.

Valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen tai valmius
itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen
työhön. Valmiudet
tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokoulutukseen. Valmius
jatkuvaan oppimiseen.

Työelämässä Kyky soveltaa opinvaadittavat
tojen aikana hankitkompetenssit tua tietoa työelämässä. Edellytykset toimia alan työtehtävissä. Alan
kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Valmiudet toimia
työelämässä oman
alan asiantuntijana
ja kehittäjänä. Valmiudet asiantuntijuuden jatkuvaan
kehittämiseen. Alan
kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Eettiset
Kyky huomioida
kompetenssit eettiset näkökohdat
ja toimia niiden
mukaan.

Monimutkaisten
eettisten kysymysten ymmärrys ja
kyky toimia eettisesti.

Valmiudet luoda uutta tieteellistä tietoa hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Valmiudet kehittää ja
soveltaa tutkimusalansa
piirissä itsenäisesti, analyyttisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä. Taidealoilla valmiudet luoda itsenäisesti
taiteellisen toteuttamisen
menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suoritteita.
Valmius jatkuvaan oppimiseen.
Valmiudet kehittää omaa
alaa ja sitä sivuavia aloja
tieteellisten lähtökohtien
pohjalta. Valmiudet luoda
uusia lähestymistapoja
työelämässä esiin nouseviin kysymyksiin ja ratkaista
monimutkaisia ongelmia
myös epätäydellisen tiedon
varassa. Kyky organisoida
ja johtaa tutkimushankkeita. Valmiudet tieteellistä
osaamista vaativiin asiantuntija- ja johtotehtäviin.
Valmiudet toimia alan kehittämiseksi kansainvälisessä ja kansallisessa yhteydessä.
Kyky ratkaista monimutkaisia ongelmia eettisiä periaatteita noudattaen.

19

2.3 Kompetenssit verkko-opiskelun tavoitteina
Yliopistollisen verkko-oppimisen tavoitteet ovat samat kuin muunkin akateemisen koulutuksen tavoitteet, eli tuottaa perinteisiä akateemisia kompetensseja sekä muita työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia kompetensseja. Lisääntyneen verkko-opetuksen myötä on tärkeää pohtia mitä
lisäarvoa tai erityispiirteitä verkko-opiskelu tarjoaa. KoMiTi hankkeen tavoitteena on
•

•

•

tuottaa yliopistojen opetussuunnitelmatyön tueksi tietoa siitä, miten
erilaiset verkko-opiskelumuodot edistävät yleisten akateemisten
valmiuksien sekä muiden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavien kompetenssien kehittymistä
lisätä opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä määrittelemällä verkkoopiskelun tuottamat kompetenssit ja kytketään ne osaksi opetussuunnitelmien tavoitteita
kehittää ja arvioida kompetenssien saavuttamista tukevia opiskelijan ohjausmenetelmiä.

2.3.1 Erilaiset verkko-opiskelumuodot yleisten akateemisten
valmiuksien sekä muiden työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavien kompetenssien kehittymisen edistäjinä

Perinteiseen kontaktiopetukseen, tekstien tuottamiseen ja lukemiseen
verrattuna verkko-opetus tarjoaa monipuolisempia mahdollisuuksia opetuksen ja oppimisen järjestämiseen.
Verkko-opiskelua tutkittaessa on havaittu, että erityisesti verkostoperustainen ja yhteisöllinen työskentely teknologian parissa tukee keskeisiä
ajattelun taitoja kuten kysymistä, selittämistä ja yhteisöllistä tiedonrakentelua. Verkostoperustaisen työskentelykulttuurin omaksuminen edistää
myös oppimista tukevien taitojen ja strategioiden muotoutumista tietoyhteiskunnan vaatimuksia vastaaviksi. (Järvelä, 2006.)
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Järvelän (2006) mukaan verkko-oppimisen arviointi on kohdistunut lähinnä opettajien asenteisiin, oppilaiden oppimissaavutuksiin tietotekniikan
avulla, oppimisympäristöjen laatuun sekä digitaalisen oppimateriaalin
käytettävyyteen ja sen teknisiin ominaisuuksiin. Hänen mukaansa tämä
on kuitenkin ristiriidassa ajankohtaisen oppimistutkimuksesta kumpuavan
tutkimustiedon kanssa, joka osoittaa, että yhteisöllinen tiedonrakentelu
sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, verkostomainen toiminta ja niihin nivoutuvat motivationaaliset ja kognitiiviset prosessit ovat avainasemassa
teknologian hyötyjen välittymisessä oppimiseen. Vaikutusten arviointia
tulisikin siis suunnata näiden mekanismien selvittämiseen.

2.3.2 Keskeiset kompetenssit verkko-oppimisessa

Erilaisia kompetensseja ja taitoja on mahdollista listata rajattomasti eri
tilanteisiin ja sisältöihin liittyen, joten tärkeämpää kuin kaikkien mahdollisten taitojen listaus on pohtia mitkä ovat tietyn aihealueen kannalta keskeisiä kompetenssialueita.
DeSeCo projektin raportissa (2003) työelämässä tarvittavia sekä yleensä
tarvittavia keskeisiä kompetensseja (key competencies) luonnehdittiin
seuraavalla tavalla:
• Ne edistävät korkealle arvostettuja lopputuloksia yksilö- ja yhteisötasolla.
• Ne ovat apuna tärkeiden, kompleksisten vaatimusten ja haasteiden
kohtaamisessa monilla aloilla.
• Ne ovat tärkeitä kaikille yksilöille.
Keskeiset kompetenssit määritellään modernin elämän tarpeiden perusteella ja käsitteellistetään menestyksekkääseen elämään ja yhteiskunnalliseen hyvinvointiin liittyen, samoin kuin sellaiset universaalit arvot kuten
ihmisoikeuksien kunnioitus, taloudellinen, ympäristöön liittyvä ja sosiaalinen kehitys, sekä demokratia (OECD 2003). Näiden lisäksi verkkooppimiseen nivoutuvat erityisesti verkkoympäristöihin liittyvät piirteet ja

21

niiden tuottamat kompetenssit, esimerkiksi kyky käyttää teknologiaa sekä
yhteistoiminnallisuuden taidot.

2.3.3 Kompetenssien ryhmittely

Keskeisten kompetenssien määrittelyn lisäksi kompetenssien ryhmittely
auttaa jäsentämään moninaisten kompetenssien käsitteellistä hallintaa.
Tässä raportissa verkko-oppimisen tavoitteena olevat kompetenssit on
jaettu yllä kuvattujen Tuning- (González & Wagenaar, 2003) ja DeSeCoprojektien (OECD, 2005) jaotteluja yhdistäen ja mukaillen kolmeen kategoriaan:
1) välineelliset kompetenssit
2) yhteistoiminnalliset kompetenssit
3) itsenäisen toiminnan kompetenssit
Kompetenssien tarkempi kuvailu pohjautuu suurelta osin Leväsen, Tervosen ja Haapaniemen raporttiin (2005) valtakunnallisen verkkoopetuksen mitoitusseminaarin työpajoissa ja seminaarissa listatuista
akateemisista kompetensseista.

Välineelliset kompetenssit

Verkkoympäristöä ja -oppimista ajatellen välineelliset kompetenssit luonnollisesti pitävät sisällään taidot käyttää verkkopohjaisia ympäristöjä. Välineellisiä kompetensseja ovat:
a) tekniset taidot
b) ohjelmistojen käyttötaidot
c) kieli- ja viestintätaidot: kyky ymmärtää kommunikointikielten lisäksi
erityisesti verkkoympäristölle leimallisia tapoja käyttää kieltä ja
merkkejä,
d) menetelmälliset taidot: kyky toimia ja käyttää hyväkseen verkon
tarjoamia oppimismahdollisuuksia ja -välineitä
e) tiedonhakutaidot
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f)
g)
h)
i)
j)
k)

kysymysten esittämisen taito
tiedon käsittely ja prosessointitaidot
uuden tiedon tuottaminen
tiedon kriittinen arviointitaito
asiantuntijadokumenttien tuottamistaidot
opiskelutaidot

Yhteistoiminnalliset kompetenssit

Verkko-oppimiseen liittyy monenlaisia mielikuvia opiskelun laadun suhteesta yhteistoiminnallisten taitojen oppimiseen. Lappalainen (2004) kuvaa asiaa seuraavasti: ”Uhkakuvissa tietoverkkojen hyödyntämisen voidaan pelätä tuottavan nörttejä, jotka opettajista ja muista opiskelijoista
eristäytyneinä tietokonettaan näppäillen suorittavat kurssin toisensa jälkeen oppimatta riittävästi asiantuntijalle välttämättömiä yleisiä työelämävalmiuksia”. Työelämän ja akateemisen toiminnan painottaessa yhteistyötä aina vain enemmän, pelko verkko-opiskelun muodostumisesta vain
yksilön suoritukseksi on usein läsnä. Tämän vuoksi verkkoympäristöjen
yhteistoiminnallisuuden toteutumiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
Järvelän (2006) mukaan viime vuosikymmenen hokemat ”open and flexible learning – avoin ja joustava opiskelu” välittivät kuvaa siitä, että
verkko-opiskelu on helppoa, hauskaa ja joustavaa. Vuorovaikutuksen
uskottiin myös tapahtuvan itsestään, kun sille vain luotiin tarvittava tila ja
välineet. Opetuskokeiluissa kuitenkin huomattiin, että kommunikaatiota ja
yhteistoiminnallisuutta syntyy itsestään hyvin vähän (Lehtinen ym.,
1998). Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus näyttävät tarvitsevan tuekseen hyviä rakenteita ja ohjeita, sekä selkeät tavoitteet ja aikarajat.
Verkko tarjoaa hyvin monipuolisia tapoja vuorovaikutuksen toteutumiselle. Eri tapoja ja näiden yhdistelmiä ovat esimerkiksi toisten luettavaksi
tarkoitetut tekstit tai muut valmiit asiakirjat, kommentointi- ja keskustelurepliikit tekstin muodossa, sekä samanaikaisesti tapahtuva keskustelu
joko tekstin muodossa tai äänen ja/tai kuvan avulla. Samanaikaista vuo-
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rovaikutusta kutsutaan synkroniseksi ja eriaikaista asynkroniseksi vuorovaikutukseksi.

Verkko-oppimista ajatellen itsenäisen toiminnan kompetensseihin liittyvät
erityisesti oman verkkotyöskentelyn hallintataidot. On tärkeää, että opiskelijalla on peruskäsitys verkossa toimimisen yleisistä ja eettisistä säännöistä sekä ymmärrys omista mahdollisuuksistaan ja vastuistaan verkon
käytössä. Opiskelijan tulee myös ymmärtää omatoimisuuden merkitys
sekä omasta työskentelystä ja sen päämääristä vastuussa oleminen.

Verkko-opiskelun yhteistoiminnalliset kompetenssit ovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)

vuorovaikutustaidot
tiimityöskentely
osaamisen jakamisen taidot
työnjakotaidot
projektijohtaminen
taito saattaa omat käsitykset toisten ymmärrettävään, kirjalliseen
muotoon
g) verkostoitumisen taidot
h) osallistuminen yhteiskunnalliseen tiedonmuodostukseen: tiedon/näkemysten levitys (esim. Wikipedia)

Tuotokset
(esim. tekstit)

Asynkroninen

Teksti, kuvat, kaaviot

Keskustelu,
kommentointi

Synkroninen

Ääni

Erittäin tärkeässä osassa itsenäisen toiminnan kompetensseja ovat opiskelijan metakompetenssit, eli taidot ymmärtää omia kompetenssejaan.
Metakognitiiviset tiedot omista kompetensseista sekä metakognitiiviset
taidot käyttää omia kompetenssejaan parhaalla mahdollisella tavalla luovat edellytykset tehokkaalle ja eettiselle toiminnalle verkkoympäristössä.
Verkko-opiskelun itsenäisen toiminnan kompetenssit ovat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

abstraktit ajattelu- ja arviointitaidot
oleellisen tiedon erottaminen
kokonaisuuksien hahmottaminen
itsenäinen työskentely, itseohjautuvuus
muutoksen ja epävarmuuden sietokyky
vastuullisuus
sitoutuminen
elinikäisen oppimisen taidot
metakompetenssit

Videokuva
KUVIO 2. Verkkovuorovaikutuksen välineitä.

Itsenäisen toiminnan kompetenssit

Tuning-projektissa (González & Wagenaar, 2003) systeemisiin taitoihin
luettiin taidot ja kyvyt ymmärtää kokonaisuuksia ja suunnitella muutoksia,
jotka tuovat parannuksia koko systeemeihin tai luovat uusia. DeSeCoprojektissa taas (2005) itsenäisen toiminnan taitoihin käsitettiin omien oikeuksien, vastuun ja tarpeiden puolustaminen, oman elämän hallinta ja
suunnitelmien teko ja toteutus, suurempien kokonaisuuksien ymmärrys
ja hallinta.

2.3.4 Opetussuunnitelmien läpinäkyvyys: verkko-opiskelun
tuottamien kompetenssien määrittäminen ja niiden
kytkeminen osaksi opetussuunnitelmien tavoitteita

Akateeminen opetussuunnitelma koostuu erilaisista opintokokonaisuuksista, jotka yleensä on määritelty niiden sisältöjen perusteella. Osa akateemisista taidoista on sellaisia, että niitä voi opettaa erillisinä sisältöinä
(esimerkiksi kieliopinnot joiltakin osin). Osa taas opitaan parhaiten, kun
niiden opiskelu integroidaan oman alan sisällöllisiin opintoihin (esim. tie-
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teellinen ajattelu). Jotkin taidot opitaan niin, että ne liittyvät päivittäisiin
työskentelytapoihin (esimerkiksi tietotekniset taidot, suullinen ilmaisu,
oman tieteenalan käytännöt). Näiden erilaisten oppimismuotojen yhdistelmä on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi jäsentää erilaisten kompetenssien ja valmiuksien oppimista opetussuunnitelmaan. Opintojaksojen tavoitteissa viitataan kuitenkin yleensä vain niihin sisältöihin, jotka
ovat kurssin keskeisintä kohdealuetta eikä yleisistä akateemisista kompetensseista ole ollut tapana kirjoittaa näkyviin tavoitelauseita.

Kompetenssien asema opetussuunnitelman laatimisprosessissa tulee
esiin seuraavassa kaaviossa. Jos yleisiä kompetensseja ei nosteta esiin
tässä prosessissa, se ei silti estä niitä toteutumasta. Silti tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja tiedostaminen ovat todennäköisesti avuksi niitä
opittaessa.

Verkko-opetuksessa on tavoitteena edistää pääosin samoja kompetensseja kuin muillakin niitä vastaavilla opintojaksoilla. Olisiko silti relevanttia
ajatella, että verkko-opetuksessa edistetään joitakin tiettyjä akateemisia
kompetensseja, jotka liittyvät erityisesti verkko-opetuksen erityispiirteisiin? KoMiTi-hankkeen yhtenä tavoitteena on pohtia näitä akateemisia
taitoja ja valmiuksia, jotka rakentuvat osana verkko-opetusta. Tavoitteena on lisäksi tarkastella, millä erilaisilla verkko-opiskelun muodoilla voidaan tukea eri kompetenssien saavuttamista. Tavoitteiden sanallistaminen lisää tietoisuutta niiden tärkeydestä, vaikka tarkoituksena ei ole
muuttaa käsitystä siitä, että akateemisia valmiuksia voidaan – ja niitä tulee – opettaa osana muuta opetusta. Verkko-opetuksen kautta on mahdollista kehittää erityisesti seuraavia kompetensseja: tietotekniset taidot,
informaatiotaidot, tieteellisten dokumenttien ja asiantuntijatekstin tuottaminen, verkostoitumistaidot, sosiaalisen vuorovaikutuksen taidot ja projektin johtamistaidot (Jutila, S. Luento KoMiTin koulutuspäivässä
9.5.2006).
Hyvin toteutetun verkko-opetuksen välityksellä opiskelijat osallistuvat yhteisölliseen toimintaan, jossa luodaan yhteisiä merkityksiä ja rakennetaan yhteistä ymmärtämistä. Verkko-opetuksella on myös sellainen erityispiirre, että siinä osallistujien on muuta (suullista) viestintää tarkemmin
sanallistettava toimintaansa eli kirjoitettava sitä kirjalliseen muotoon.
Verkko-oppimisessa on tarkoitus myös opetella työtehtävien jakamista
monien osallistujien kesken sekä erilaisten teknisten työvälineiden käyttöä.

1. ANALYSOIDAAN KOULUTUKSEN
PERUSTEHTÄVÄ

4. MÄÄRITELLÄÄN YDINSISÄLLÖT JA
TYÖTAVAT JA MITOITETAAN
NE OIKEIN

2. MÄÄRITELLÄÄN KOMPETENSSIT
JA ASETETAAN TAVOITTEET

3. VALITAAN OIKEA
OPETUSSUUNNITELMAMALLI

5. PYSTYTETÄÄN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ
SEURANTAA VARTEN

KUVIO 3. Opetussuunnitelman kehittämisen vaiheet (Jutila, S. Luento KoMiTin koulutuspäivässä 9.5.2006).

Opetussuunnitelmien tavoitelauseet tuovat esiin useita erilaisia dimensioita. Opintokokonaisuuksilla on tiedollisia (kognitiivisia), toiminnallisia
(funktionaalisia), sosiaalisia ja eettisiä päämääriä. Kompetenssien näkyviin saattamisen avulla ne voidaan myös helpommin kytkeä oppimisprosessien arviointiin (ks. kuvio 4).
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kognitiivinen
funktionaalinen
sosiaalinen
eettinen
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Kompetenssit
tulevat näkyviin

Kompetenssit
eli osaamiset
Learning outcomes,
eli oppimistulokset

Kompetenssit
standardoidaan

Kvalifikaatiot
eli pätevyydet

Oppimistulokset arvioidaan

KUVIO 4. Opetussuunnitelman kieli (Jutila, S. Luento KoMiTin koulutuspäivässä 9.5.2006).

2.3.5 Verkko-opetuksen esteet ja rajoitukset

Verkko-opetuksen yhdeksi esteeksi on nähty korkealuokkaisten verkkomateriaalien puute ja niiden tuottamisen kalleus ja työläys (Virtual Models of Universities 2004, 162). Tämä asia tuli esille myös KoMiTihankkeen esiselvityksen haastatteluissa. Kurssien pedagoginen kehitystyö on tiukasti sidoksissa materiaalien tuottamiseen, julkaisemiseen, päivittämiseen ja hyödyntämiseen. Tähän kytkeytyy myös huoli opetushenkilökunnan tietoteknisistä valmiuksista sekä opettajien saatavilla oleva
tekninen tuki.
Merkittävä rajoitus liittyy myös verkkoympäristöissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Verkkovuorovaikutuksen rajoitukset voidaan pelkistää
pääosin siihen, että se on usein tekstipohjaista viestintää. (Mäkitalo
2006). Tästä aiheutuu ainakin seuraavanlaisia ongelmia. Ensinnäkin,
vastauksiin kopioidaan muualta irrallisia tekstifragmentteja, jotka eivät
osoita kirjoittajan ymmärtäneen tekstiä tai pystyvän soveltamaan oppimiaan asioita ja liittämään niitä osaksi aikaisempaa tietorakennetta. Tästä

ongelmasta on oppimistutkijoiden piirissä totuttu keskustelemaan inert
knowledge käsitteen avulla.
Toiseksi, verkkokeskustelujen laatu jää usein pinnallisen tiedon tasolle.
Verkkoympäristöissä olevan materiaalin määrä tai edes verkkoopetukseen käytetty aika ei sinällään kerro oppimisesta paljoakaan, vaan
vuorovaikutuksen laatu on tärkeä edellytys oppimiselle. Optimististen näkemysten mukaan mikä tahansa verkossa tapahtuva vuorovaikutus on
oppimisen kannalta arvokasta, mutta valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Sen vuoksi vuorovaikutuksen laatuun olisi myös syytä kiinnittää
huomiota opetustilanteissa ja oppimisympäristöjä suunniteltaessa.
Kolmanneksi, verkkokeskustelujen dialogiketjut jäävät yleensä lyhyiksi
eivätkä haaraudu. Niiden sisältämä vuorovaikutuksen määrä on näin mitaten kapeaa eikä keskusteluista löydy pitkiä päättelyketjuja kovin usein.
Valtaosa verkkoympäristöjen keskusteluista on eriaikaista tekstipohjaista
vuorovaikutusta. Tämänkaltaisen vuorovaikutuksen huono puoli on esimerkiksi se, että keskinäistä ymmärrystä (englanniksi social grounding,
common ground) on vaikeampi tavoittaa verkossa kuin muunlaisilla
areenoilla, erityisesti kasvokkain tapahtuvissa keskusteluissa.
Edellä esitetyistä puutteista johtuen verkossa esiintyy vain vähän kriittistä
pohdintaa (Lipponen 2001). Yhteisistä tavoitteista sopiminen, niihin sitoutuminen, päätösten tekeminen tai muiden kirjoittamien viestien tulkitseminen ei tapahdu helposti, jos vuorovaikutusta on vähän ja se on eriaikaista ja valtaosin teksteihin perustuvaa (Stahl 2002; Rochelle & Pea,
1999; Dillenbourg, 2002).
Yksi merkittävä este verkko-opetuksen laajenemiseen liittyy oppijoihin
itseensä. Vaikka verkko-oppiminen tarjoaa monenlaisia vaihtoehtoja oppimiselle, kaikki opiskelijat eivät välttämättä hyödy verkkoympäristöstä
(esim. Veermans, 2004). Verkko-opetus tarjoaa joustavan areenan hyvin
motivoituneelle oppijalle, joka on tavoitteisiinsa sitoutunut ja omatoiminen
ja jonka tiedonhakuvalmiudet sekä taito käsitellä tietoa ovat jo ennestään
suhteellisen hyvällä tasolla. Sen sijaan se sopii huonosti sellaiselle oppi-
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jalle, jolla on ennestään vaikeuksia oman toimintansa ohjaamisessa ja
jäsentämisessä tai jonka tiedonkäsittelytaidot ovat puutteellisia.

avulla toimintaa voidaan ohjata mm. siten, että kaikki opiskelijat suorittavat jonkin saman toiminnan vuorollaan tai tiettyjä toimintoja sarjassa ennalta määrätyllä tavalla. Skriptit voivat olla tekstipohjaisia viestejä ja ohjeita, joita on rakennettu verkkoympäristöön suullisten ohjeiden tilalle ja
jotka ohjaavat opiskelijoita yhteiseen työskentelyyn. Opiskelijoiden kognitiivisia prosesseja voidaan myös ohjailla antamalla vinkkejä ja ohjeita
tehtävien tekemiseen. Näin on mahdollista samalla luoda yhteisiä käsitteitä opiskelijaryhmän käyttöön (Mäkitalo, 2006). Opiskelijoita tulisi ohjata
kriittisyyden ja pohdiskelevien kysymysten esittämiseen.

Yhteistoiminnallisuus ja vuorovaikutus näyttävät tarvitsevan tuekseen
hyviä oppimisympäristön tarjoamia rakenteita ja ohjeita sekä selkeät tavoitteet ja aikarajat verkkoympäristöissä tapahtuvassa opetuksessa.

2.3.6 Kompetenssien saavuttamista tukevien ohjausmenetelmien kehittäminen

Verkkovuorovaikutuksen rajoituksista johtuvia ongelmia voidaan ratkaista
suhteellisen yksinkertaisin keinoin. Selkeät ohjeet, lyhyet yhteenvedot ja
nopea palaute vähentävät verkko-opetuksessa koettua epävarmuutta ja
edistävät oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Mäkitalo,
2006, Dillenbourg, 2002). Verkko-opetuksen merkityksellisyyteen ja syvällisyyteen on yhteydessä opiskeluun liittyvän tuen määrä ja oppimateriaalien laajuus ja monikäyttöisyys (Vainionpää, 2006).
Verkko-opetuksen onnistuminen on sidoksissa opettajien hyviin ohjaustaitoihin ja asialleen omistautumiseen. Tämä on huomattu, kun on pohdittu syitä siihen, miksi hyvin tuloksin raportoidut pilottiprojektit eivät laajene valtakunnallisiksi opetuskäytännöiksi. Tämä on johtanut myös siihen, että verkko-opetuksen yhteydessä kehitetyt innovaatiot eivät helposti skaalaudu isoille käyttäjäjoukoille siinä vaiheessa, kun erillisistä pilottiprojekteista pitää siirtyä normaaleihin käytäntöihin, joissa verkkoopetuksen odotetaan integroituvan yhteneväiseksi osaksi muuta opetustarjontaa.
Miten sitten hyviä ohjauskäytäntöjä voisi edesauttaa nojaten juuri sellaisiin keinoihin, jotka ovat erityisiä juuri verkkoympäristöissä?
Opiskelijoiden motivoitumista tehtäväänsä ja sosiaalisen läsnäolon tuntua voidaan lisätä erilaisten käytäntöjen avulla. Vuorovaikutusta voidaan
edistää esimerkiksi nk. yhteisöllisten skriptien avulla. Ne muodostuvat
säännöistä, jotka ohjaavat opiskelijoita toimimaan yhdessä. Skriptien

Omat kokemukset verkkoympäristöissä toimimisesta ovat välttämättömiä
edellytyksiä hyvien opetuskäytäntöjen luomiselle. Verkkoympäristöön
osallistuminen olisi erityisen tärkeää kaikille henkilöille, jotka itse toimivat
tai tulevat toimimaan erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä. Omakohtaiset verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen kokemukset auttavat opettajia käyttämään näitä menetelmiä myös osana omaa työtään. Vuorovaikutus, tai laajemmin koko oppimisen sosiaalinen infrastruktuuri, voi olla
myös se tekijä, joka on merkityksellinen kurssinsa keskeyttävien opiskelijoiden kannalta (Virtual models of universities 2004, 165).

2.4 Verkko-opetukselle asetettujen tavoitteiden
arviointia yhden tieteenalaverkoston
näkökulmasta
KoMiTi-hankkeen esiselvitystyötä varten valittiin yksi tieteenalaverkosto,
jonka suunnittelijoille ja opettajille kohdistettiin teemahaastattelut, joiden
kautta selvitettiin verkko-opiskelun kompetenssien, mitoituksen ja tilastoinnin käytäntöjä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan käsityksiään
verkko-opetuksesta yleensä.
Kompetensseihin liittyvät kysymykset kohdistuivat erilaisten valmiuksien
ja kompetenssien kehittymiseen verkko-oppimisessa, verkko-oppimiseen
soveltuviin sisältöihin, arviointiin ja verkko-opetuksen ja -oppimisen esteisiin. Haastattelun lopuksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan, mihin
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suuntaan verkko-opetus on menossa ja ovatko he havainneet jotain tiettyjä verkko-opetuksen kehittämiseen kohdistuvia muutostarpeita.

onnistuneella toteutuksella oli heidän mielestään mahdollista yhdistää
hyvin monia sisältöjä verkko-opetukseen. Erityisesti sellaiset mallit, joissa verkko on osittain lähiopetuksen tukena mahdollistaa monenlaisten
sisältöjen opettamisen. Kokonaan verkossa tapahtuva opetus nähtiin sen
sijaan ongelmallisena erityisesti sellaisilla alueilla, joilla tarvitaan vuorovaikutustaitoja. Tällaisia aloja ovat klinikkatyö (asiakastyö) ja ylipäätänsä
sellaisten asioiden oppiminen, jotka on suunniteltu opittavan työharjoittelun kuluessa. Myös menetelmällisiä käsityötaitoja oli vaikea ajatella verkko-opetuksella opetettaviksi. Perinteiset harjoittelukurssit nähtiin niin
ikään verkko-opetuksen kannalta ongelmallisiksi. Haastateltavat eivät
nähneet erityisiä perusteluja sille, miksi nämä opintojaksot edes haluttaisiin toteuttaa verkkokursseina. Yksi haastateltava totesi, että on ikään
kuin itsestään selvää, ettei kaikkia sisältöjä opeteta verkkokursseilla ja
ettei tästä edes keskustella. Verkossa oppii verkkokommunikointia, mutta
kasvokkain tapahtuvan viestinnän oppimiseen tarvitaan edelleen kontaktiopetusta, esimerkiksi seminaareja. Samoin opiskelijoiden sitoutuminen
oppilaitoksen yhteisöön tapahtuu parhaiten kontaktiopetuksessa, minkä
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kontaktiopetusta on erityisesti opintojen alussa ja verkko-opetusta siis vasta opintojen alkuvaiheen jälkeen.

2.4.1 Verkko-opetuksella tavoiteltavat kompetenssit

Haastateltavat olivat tottuneet näkemään kurssinsa sen tuottamien sisällöllisten valmiuksien näkökulmasta ja yleisten akateemisten valmiuksien
pohtiminen sekä erityisesti verkko-opetukselle ominaisten kompetenssien ja tavoitteiden kehittyminen oli joillekin vastaajille vieras näkökulma.
Verkko-opetuksen nähtiin tuottavan erityisesti verkkoympäristöön liittyviä
kompetensseja, kuten erilaisten verkkosovellusten käyttötaitoja ja tiedonhakutaitoja, joiden nähtiin olevan myös tärkeitä työelämävalmiuksia.
Verkko-oppimisessa korostuu kirjallinen ilmaisu ja omien ajatusten nopea tekstuaalinen muotoilu sellaiseen muotoon, että muut osallistujat
voivat sitä ymmärtää. Kyseessä on siten perinteisestä vuorovaikutuksesta poikkeava tapa kommunikoida muiden ihmisten kanssa. Haastatteluissa todettiin, että vuorovaikutuksen määrä vaihtelee eri kursseilla.
Verkossa ei aina ole paljoakaan vuorovaikutusta, mutta toisinaan verkkokurssilla voi olla enemmän vuorovaikutusta ja kommunikaatiota sekä
opettajan että muiden opiskelijoiden kesken kuin perinteisellä massaluennolla tai jopa seminaariryhmässä. Tietoteknisiä taitoja tärkeämmiksi
nähtiin erilaisten yleisten akateemisten valmiuksien kehittyminen, koska
tietoteknisiä taitoja opitaan ”joka tapauksessa”.

2.4.2 Verkko-opetukseen soveltuvat sisällöt

Kysyimme haastateltavilta minkälaisiin sisältöihin heidän mielestään
verkkoa voi opetuksessa käyttää ja minkälaisia kompetensseja näin ollen
verkossa voi edistää. Sopiiko verkko-opetus kaikkeen opetukseen yhtä
lailla, vai onko sellaisia opetuksen sisältöjä, joihin se ei joko sovi ollenkaan tai joihin se sopii erityisen hyvin? Haastattelemamme asiantuntijat
eivät halunneet nähdä verkko-opetusta kovin kapeasta näkökulmasta, eli

Erityisen hyödylliseksi verkko-opetus miellettiin oppiaineiden oman erityisosaamisen sisältöaloilla. Laitosten ja oppiaineiden kannattaa siis jakaa laajalle sellaista osaamista, jota niillä itsellään on paljon. Tällaista
opetusta on myös suhteellisen helppo järjestää, koska erilaista materiaalia on runsaasti saatavilla. Samaten verkostoituneessa toiminnassa on
mahdollista lähteä kehittämään uudenlaisia osaamista tai erityisen työläästi järjestettävää opetusta (esimerkiksi vieraskielistä opetusta ja siihen
liittyvää opetusmateriaalia). Verkko-opetuksella voidaan niin ikään lisätä
opetustarjonnan valinnaisuutta. Verkko-opetuksella ei kuitenkaan toistaiseksi nähty olleen suurta vaikutusta opetussuunnitelmatyöhön, vaan
yleensä samat asiat, joiden oli havaittu muutoinkin toimivan, oli otettu
käyttöön myös verkko-opetuksessa. Vastaajista moni totesi, että käytännössä edellä kuvatut asiat ovat merkinneet sitä, että kokonaan verkossa
toteutettavaa opetusta on eniten valinnaisten opintojen joukossa.
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2.4.3 Verkko-oppimisen arviointi

Verkko-opetuksen arvioinnissa nähtiin tiettyjä pulmia, esimerkiksi henkilökohtaisten vuorovaikutustaitojen arvioiminen verkossa voi olla vaikeaa.
Toisaalta verkkotuotokset ovat samantyyppisiä kuin kontaktiopetuskursseillakin, eli oppimispäiväkirjoja ja esseitä. Pätevyyksiä ja konkreettisia
taitoja on kuitenkin vaikea todeta verkossa eikä siihen yleensä edes pyritä.
Haastatteluissa tuli useaan otteeseen esille se, että laatutyön eteneminen yliopistoissa voisi edesauttaa verkossa tapahtuvan oppimisen arviointia. Erilaisten palautejärjestelmien kehittäminen ja oppimisprosessien
huomioiminen osana oppimista voisi olla avuksi erityisesti verkkoopetuksessa.

2.4.4 Verkko-opetuksen esteet

Verkko-opetuksen esteeksi on nimetty negatiivinen suhtautuminen tietotekniikkaan, erityisesti yhdistyneenä heikkoon tekniseen osaamiseen
(Virtual models of universities 2004, 164). KoMiTi-hankkeen haastatteluissa asiaa ei ilmaistu näin jyrkästi. Useimmat haastateltavat mainitsivat
kuitenkin, että vain osa opettajista on halukkaita tai kykeneviä toteuttamaan verkko-opetusta. Tämän osan arvioitiin kasvavan koko ajan ja
muodostavan jo nyt enemmistön opettajakunnasta. Tähän liitettiin myös
toive tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytäntöjen koulutukseen panostamisesta sekä mahdollisesti tämän koulutuksen tilastoinnista. Verkkoopetuksen kannalta erityisen tärkeässä asemassa ovat siksi opetushenkilökunnan saama tekninen ja hallinnollinen tuki sekä riittävät resurssit
oppimateriaalin tuottamiseen (myös Virtual models of universities 2004,
155).
Verkko-opetuksessa tarvittavien materiaalien tuottaminen ja niiden päivittäminen ja huoltaminen nähtiin verkko-opetuksen kynnyskysymyksiksi.
Haastatteluissa pohdittiin opettajien kokonaisaikaan liittyvän työn mitoit-
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tamista siten, että verkko-opetuksen valmisteluun jäisi aikaa. Nyt materiaalien valmistelutyö perustuu usein opettajien henkilökohtaiseen kiinnostukseen verkko-opetusta kohtaan ja vapaaehtoiseen työhön. Tämä vähentää opettajien kiinnostusta verkko-opetuksen järjestämiseen.
Verkkokurssien toteuttamista edesauttavat jo tuotettujen materiaalinen
helppo saatavuus ja edulliset käyttökustannukset. Laadukasta verkkomateriaalia kannattaa sen vuoksi tuottaa yhdessä. Tätä työtä on tehty erityisesti valtakunnallisissa yliopistoverkostoissa. Verkostot edesauttavat hyvien käytäntöjen leviämistä sekä auttavat kokoamaan yhteen voimavaroja niin verkkopedagogiikan kuin sisältöjenkin tuottamisessa.

2.4.5 Verkko-opetuksen kehityssuuntia

Verkko-opetuksen katsottiin olevan kehittymässä materiaalipankeista ja
tehtävien palautusalueista kohti pedagogisesti edistyneitä malleja ja laadukkaita ratkaisuja, joiden peruselementtejä ovat keskustelu ja vertaistuki.

2.4.6 Työelämän vaatimukset

Työelämän muuttuvien kompetenssitarpeiden kartoittamiseksi haastattelimme asiantuntijoiden lisäksi Turun akateemisten rekrytointipalvelujen
edustajaa. Selkeimpänä ongelmana tällä hetkellä pidettiin opiskelijoiden
heikkoja taitoja arvioida omaa osaamistaan, eli metakompetenssien puutetta. Kysyttäessä opiskelijoilta heidän taitojaan monet luettelevat kursseja, joita ovat käyneet, mutta eivät kykene kertomaan minkälaista osaamista voisivat tarjota työelämän käyttöön. Myös taidot siirtää omaa
osaamistaan alalta toiselle ovat heikot: opiskelijat eivät osaa ajatella, miten soveltaa tietojaan ja taitojaan muulla kuin ”omalla” alalla.
Osaltaan ongelmaan voivat vaikuttaa työelämän muuttuneet kompetenssivaatimukset. Siinä missä ennen työnantajat kysyivät muodollisia päte-
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vyyksiä, kuten joidenkin menetelmien hallintaa tai tietyn alan sisältöosaamista, työnantajat ovat tänään kiinnostuneita toisenlaisista taidoista.
Työelämässä arvostetaan muun muassa työnhakijan taitoa kehittää itseään, ratkaista kompleksisia ongelmia, sopeutua muutoksiin, työskennellä
tiimeissä ja verkostoitua. Tärkeinä pidetään myös neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, kulttuuriosaamista, aloitteellisuutta, monialaisuutta, rajanylitystaitoja, visiointikykyä sekä kykyä sietää painetta ja epävarmuutta.
Verkko-oppimista ajatellen kaikkia edellä mainittuja, työelämän nykyisin
vaatimia kompetensseja on mahdollista oppia verkossa, joten verkko
ympäristönä tarjoaa erinomaisen välineen näiden työnantajan arvostamien taitojen harjoitteluun.
Työelämän uusiin kompetenssivaatimuksiin ei yliopistoilla tarjota erityisiä
kursseja. Näiden ”uudentyyppisten” kompetenssien kehittymisen ajatellaan tapahtuvan ikään kuin itsestään, sisältöoppimisen sivutuotteena,
kursseihin integroituneena, perustuen sen vuoksi hyvin pitkälti yksittäisten opettajien näkemyksiin ja mielipiteisiin. Käytännön tasolla kurssien
toteutuksissa ei siis välttämättä ole otettu huomioon tämäntyyppisten taitojen kehittymistä, vaan yksittäisillä kursseilla painotetaan enemmän tai
pelkästään perinteisiä sisältöoppimisen alueita.
Työelämän asettamat kompetenssivaatimukset ovat siis luonteeltaan
verkko-oppimiseen hyvin soveltuvia. Kehitystavoitteena voidaankin pitää
opettajien ja opetussuunnitelmien tasolla tavoiteltavien kompetenssien
julkituomista ja systemaattista oppimiseen ohjaamista. Opiskelijan näkökulmasta tärkeintä ovat kompetensseihin liittyvät metataidot, eli kyky tiedostaa ja ymmärtää omaa osaamistaan. Yksi tärkeimmistä työelämän
vaatimista kompetensseista lieneekin juuri työntekijän oman osaamisen
julkituonnin taito.
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2.5 Yhteenveto ja johtopäätökset kompetenssien
osalta
Verkko-opetus on lisääntynyt paljon viime vuosina. Erityisesti tavanomaisen opetuksen tueksi otettu verkon käyttö on lisääntynyt. Monimuotoopetusta pidettiin rikkaampana kuin pelkkään kontaktiopetukseen ja perinteisiin opetusmuotoihin tukeutuvaa opetusta. Haastateltavien tieteenalalla ei käytännössä pysty opiskelemaan koko tutkintoa osallistumatta
verkon tarjontaan. Verkkoympäristön nähtiin mahdollistavan erilaisia
opetusratkaisuja, mutta tavoitteet ovat pääasiassa samat kuin muussakin
opetuksessa. Silti kokonaan verkossa tarjottavalla opetuksella lisätään
pikemminkin valinnaisuutta kuin tarjotaan keskeisiä sisältöjä tulevien asiantuntijoiden tarpeisiin. Verkko-opetuksen sisällöt ohjautuvat siten automaattisesti tietynlaisiksi, valinnoista ei välttämättä keskustella eikä niitä
tehdä tiedostaen. Ne perustuvat pikemminkin siihen, että mietitään minkälaisia valmiuksia voi edistää verkko-opetuksessa ja mitä taas ei.
Erilaisten muodollisten tai formaalien pätevyyksien tuottaminen verkossa
voi olla vaikeampaa kuin ns. generalistien koulutus. Tämä liittyy osittain
arvioinnin vaikeuteen. Pelkästään kirjallisiin tehtäviin perustuva arviointi
koetaan käytännön taitojen kannalta ongelmallisena. Akateemisia taitoja
pidettiin tietoteknisiä taitoja tärkeämpinä.
Verkossa tapahtuva vuorovaikutus on tärkeässä asemassa. Verkkoopetuksessa korostuu erityisesti kirjallisen tekstin sujuva tuottaminen ja
se, että opiskelija pystyy saattamaan itsensä ymmärretyksi ja omat ajatuksensa ilmaistuksi kirjoittaen. Haastateltavat korostivat uudenlaisen
vuorovaikutuksen oppimisen taitoja. Verkosta löytyy hyvää keskustelua
ja vertaistukea.
Opettajien motivoituneisuus ja saatu tuki tärkeää. Suurimmat esteet
verkko-opetuksen tulevaisuudelle aiheutuvat resursseista. Niitä tarvitaan
niin verkkokurssien rakentamisessa, verkkoon soveltuvien oppimateriaalien tuottamisessa kuin jokapäiväisen käytännön tuen saamisessakin.
Suhtautumista verkko-opetukseen kuvattiin silti ”yleispositiiviseksi”.
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Verkko-opetusta on helpottanut opetustilojen ja tekniikan kehitys ja saatavuus.
Erillisiä kursseja yleisten akateemisten kompetenssien oppimiseen ei
varmastikaan kaivata, mutta ne tulisi kuitenkin tietoisesti huomioida opetuksessa. Yliopistossa tulisi pyrkiä tekemään ”näkymättömästä näkyvää”,
eli pohtia minkälaiset kompetenssit ovat koulutuksen tavoitteena ja tietoisesti kirjata nämä kurssien tai opetussuunnitelmien tavoitteiksi. Näiden
kompetenssien oppimisesta huolehtimista ei tulisi jättää yksittäisten opettajien vastuulle, vaan niistä kaivataan yhteisöllistä keskustelua ja yhteisiä
näkemyksiä. Kompetenssien tekeminen näkyviksi yliopisto-opinnoissa
olisi todennäköisesti hyödyksi muillakin alueilla kuin verkko-opetuksessa,
koska nämä taidot liittyvät nimenomaan yleisiin valmiuksiin. Hyvät ohjauskäytännöt ovat tämän tavoitteen saavuttamiseksi oleellisessa asemassa. Niihin on mahdollista pedagogisin keinoin vaikuttaa ja niitä voidaan
myös levittää kontekstista toiseen.
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3 MITOITUS OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

Mitoituksen osalta KoMiTi-hankkeen tavoitteina on
• edistää verkko-opintojen mitoituksen suunnittelun ja toteutuksen laatua
• kehittää ja arvioida mitoituksen perusteita
• luoda malleja hyvistä mitoituskäytännöistä ja ohjeita opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun.

VERKKO-OPISKELUSSA

Kirsi Levänen ja Sari Tervonen

3.1 Tavoitteena onnistunut mitoitus
Verkko-opiskelun mitoittamisen peruskysymykset eivät poikkea muiden
opiskelumuotojen mitoittamisesta, mutta verkko-opiskelun mitoittaminen
sisältää erityispiirteitä ja -kysymyksiä ja on usein erityisen haasteellista
itseohjautuvasta työotteesta (opiskelijan opiskelutaidot) ja oppimisympäristön luonteesta (tekniikka, yhteydet, itseohjaavuus) johtuen. Verkkoopiskelussa käytetään työskentelymuotoja, joiden vaatimasta opiskelijan
ajankäytöstä on vielä erittäin vähän kokemuksia ja tietoa. Verkkoopiskelu on myös paljolti "näkymätöntä" opiskelua ja opiskelijoilla on vaikeuksia ohjata omaa ajankäyttöään, mikä voi aiheuttaa opintojen kasaantumista, lisätä suorituspaineita ja johtaa epäeettiseen opiskeluun.
Yleinen opiskelijan kommentti verkkokursseilta on kokemuksemme mukaan seuraavantyyppinen: "Verkkokurssi oli työläämpi kuin perinteiset
kurssit, mutta olen tyytyväinen, sillä sain ohjausta ja opin paljon". Oppiminen kursseilla on ollut tuloksellista, mutta opiskelijoiden mielestä opintojen mitoitus ei ole toteutunut samoilla periaatteilla kuin perinteisemmän
kontaktiopetuksen. Toisaalta samallakin kurssilla eri opiskelijoiden työpanos voi vaihdella suuresti, mikäli toteutustapa ei varmista edes lähimain samanlaista osallistumisaktiivisuutta kaikilta.
Verkko-opiskelun mitoittamisen erityiskysymyksistä ja hyvistä käytännöistä ei ole ollut saatavilla juurikaan tietoa. Kokemukset verkkoopintojen mitoituksesta vaihtelevat, eivätkä mitoitusperusteet ole aiempien kokemusten mukaan yhtenäisiä ja läpinäkyviä edes oppiaines- tai laitostasolla. (Levänen, Tervonen, Suhonen & Stigell 2006.)

3.2 Mitä tarkoitetaan mitoituksella
Mitoitus tarkoittaa oikean aikamäärän varaamista opiskelijalle ja sen tavoitteena on ymmärtävä oppiminen. Aika on välttämätön edellytys oppimiselle ja sitä tarvitaan ennen kaikkea ajattelemiseen. Ajattelun voi tehdä
vain opiskelija itse, joten hän tarvitsee aikaa itsenäiseen työhön. Ajan
tarve riippuu paljon opiskelijan omista valmiuksista, tottumuksista ja tavoitteista. Ajan tarpeeseen voidaan vaikuttaa opetuksen ja ohjauksen
laadulla. (Karjalainen, Alha & Jutila 2003.)

3.3 Verkko-opiskelun mitoituksen lähtökohtia
Korkeakouluissa toteutettavan Bolognan prosessin yhtenä tavoitteena on
tutkintojen vertailtavuus sekä valtakunnallisella että eurooppalaisella tasolla. Opiskelijoilta ja opettajilta saadun palautteen mukaan verkkoopintojen kuormittavuus on tähän saakka koettu kovin vaihtelevaksi. Itseohjautuva työote ja oppimisympäristön erityisluonne tekevät verkkoopiskelun mitoittamisen haasteelliseksi. Opintojen yhdenmukainen mitoitus on osa Bolognan prosessin tavoitetta ja olennaista on, että ainakin
saman alan opinnot eri yliopistoissa olisivat mahdollisimman vertailtavia
keskenään. (Levänen, Tervonen & Haapaniemi 2005; Mielikäinen 2004.)
Korkeakouluissa käytössä olevassa opintopistejärjestelmässä opintopisteitä ja opinnoissa tavoiteltavia kompetensseja ei voi tarkastella erillisinä.
Opintopisteet kuvaavat oppimisen laajuutta ja kompetensseiksi avatut
oppimistulokset oppimisen sisältöä. Opintopisteitä kertyy, kun oppimistu-
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loksia saavutetaan. Oppimistuloksina tavoitellaan opintojakson ja/tai koulutusohjelman tavoitteeksi asetettujen kompetenssien kehittymistä. Kompetenssin saavuttamisen edellyttämän ajan mitoittaminen riippuu siitä,
kuinka keskeiseksi se arvioidaan ja miten syvällistä oppimista edellytetään kyseisellä opintojaksolla. Keskiverto-opiskelijaa varten varattavaan
aikaan vaikuttaa opetettavien ja opittavien tietojen ja taitojen lisäksi se
konteksti, jossa oppiminen tapahtuu. Siihen vaikuttavat myös vallalla
oleva opetuskulttuuri, vakiintuneet käytännöt, opetuksen, oppimisen ja
arvioinnin organisointitavat, opiskelijoiden ominaisuudet ja opiskelijan
opintojen vaihe. Sillä miten opetus, oppiminen ja arviointi suunnitellaan,
on merkitystä opiskelijalta edellytettävään vaikuttaa siihen työmäärään.
Lisäksi opetuksen, oppimisen ja arvioinnin suunnittelussa on otettava
huomioon esimerkiksi kulttuuriset tekijät, opetussuunnitelma ja sen konteksti, opetussuunnitelman johdonmukaisuus, opetusorganisaatio, opiskelijan kyvykkyys ja ahkeruus. Toisin sanoen samoihin oppimistuloksiin
vaadittava aika voi vaihdella kontekstin mukaan melkoisesti. (Gonzàlez &
Wagenaar 2005; Levänen, Tervonen & Haapaniemi 2005).

Työmäärän arvioinnin perusteena olevat opetukseen liittyvät aktiviteetit
voidaan määritellä tarkastelemalla seuraavia asioita:
• opetusmuodot: luento, seminaari, tutkielmaseminaari, harjoituskurssi, harjoitus, laboratoriotyö, opinnäytetyö, tutoriaali, itsenäinen
opiskelu, kenttätyö, projektityö jne.
• oppimiseen vaadittavat teot: luennoille osallistuminen, oppimistehtävien tekeminen, teknisten tai laboratoriotaitojen harjoittelu, kirjoittaminen, itsenäinen ja yksilöopiskelu, kirjojen ja lehtien lukeminen,
vertaispalautteen antamisen harjoittelu, tapaamisten järjestely jne.
• arviointimuodot: suullinen kuulustelu, kirjoitettu koe, suullinen esitys, testi, essee, portfolio, raportti, jatkuva arviointi jne.

Opiskelijoiden oppimiseen vaadittavan oikean ja realistisen työmäärän
arvioimiseksi tässä esiselvityksessä jo aiemmin mainittu Tuning -projekti
suosittelee erityisesti neljän asian tarkastelemista.
I Opintokokonaisuuden sisältö ja laajuus

Opintojakson sisältö ja sen laajuus on arvioitava ja suhteutettava opintokokonaisuuteen. Yksittäisten opintojaksojen laajuudet voivat vaihdella,
mutta on hyvä muistaa, että opintovuoden kokonaislaajuus on yhteensä
60 opintopistettä.
II Opiskelijalta edellytettävä työmäärä

Opintojakson työmäärän arvioinnissa tulee huomioida kaikki mitä opiskelijan tulee tehdä, jotta hän voi saavuttaa opintojaksolla tavoiteltavat oppimistulokset. Opiskelijalta vaadittava työmäärä mitataan tunneissa, esimerkiksi viiden opintopisteen laajuinen opintojakso edellyttää keskivertoopiskelijalta 125 -150 tunnin työmäärää. (Gonzáles & Wagenaar 2005.)

Opettaja arvioi opiskelijan oppimiseen vaadittavaa aikaa etukäteen jokaisen opintojakson tai muun tarkastelun kohteena olevan opintokokonaisuuden kohdalla erikseen. Arvioidun työmäärän tulee vastata opintojakson opintopistemäärää. Opettajan tulee kehittää opetukseen, oppimiseen
ja arviointiin sopivia strategioita, jotta käytettävissä olevasta ajasta saadaan paras hyöty irti.
III Kuormittavuuden arviointi

Opettajan tulee tarkistaa, vastaako arvioitu työmäärä todellista opiskelijan työmäärää. Kuormittavuuden arvioimiseksi on olemassa useita vaihtoehtoisia tapoja. Yleisin tapa on opiskelijapalautekysely, joka tehdään
joko oppimisprosessin kuluessa tai sen jälkeen.
IV Palautteen hyödyntäminen työmäärän arviointiin

Kuormittavuuden arvioinnin jälkeen opettaja arvioi uudelleen opintokokonaisuuden edellyttämän työmäärän ja/tai opetukselliset aktiviteetit.
Kuormittavuuden arvioinnin seurauksena tai opintojakson sisältöjen
muuttuessa oppimiseen vaadittava aika tai opetusmuodot saattavat vaatia täsmennyksiä ja muutoksia. Tässä yhteydessä on tärkeää tarkastella
opintojakson oppimateriaalin määrää sekä käytössä olevia opetus-, oppimis- ja arviointimenetelmiä, koska opintopisteiden määrä voi muuttua.
Toisaalta kun opintopisteiden määrä muuttuu, se vaikuttaa myös laajem-
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piin opintokokonaisuuksiin, kun koko opinto-ohjelman laajuus muuttuu.
Joka tapauksessa muutoksia on jossain kohdassa tehtävä, jos opiskelijalta etukäteen arvioitu ja vaadittava työmäärä tai -panos ei vastaa todellista työmäärää. (González & Wagenaar 2005.)

ei ole varattu tarpeeksi, seurauksena on opiskelijan ylikuormittuminen,
mikä lisää opiskelijan taipumusta luopua ymmärtävästä oppimisesta ja
siirtyä pintaoppimiseen (Karjalainen, Alha & Jutila 2003).

3.4 Mitoitus osana verkko-opetuksen laatua
Verkko-oppimisen laadukkaaseen suunnitteluun kuuluu olennaisesti riittävän ajan varaaminen opiskelijan ymmärtävän oppimisen mahdollistumiseen. Opiskelijan opintoihinsa varaama aika tai hänelle opetussuunnitelmassa varattu aika muodostaa yhdessä oppiaineksen määrän ja vaativuuden kanssa opintojen kuormittavuuden, joka on oikea silloin, kun aikaa oppimiseen on varattu riittävästi. (Karjalainen, Alha & Jutila 2003.)
Kuormittavuuden tunnetta aiheuttavat erityisesti sellaiset opintojen työmuodot, joissa opiskelija joutuu selvästi ponnistelemaan älyllisesti ja
keskittämään tarkkaavaisuuttaan. Kuormittavia työskentelymuotoja ovat
muun muassa tieteellistä ajattelua ja kirjoittamista vaativat tehtävät, kirjallisuuskatsaukset ja oppimispäiväkirjojen tekeminen. (Kallio 2002.)
Opettajan tehtävänä on edistää opiskelijan valmiuksia säädellä omaa
verkko-oppimistaan kuormittumatta liikaa. Opettajan on oltava tietoinen
siitä, minkä verran aikaa keskiverto-opiskelijalta kuluu opintojakson eri
työmuotoihin, jotta opettaja voi tietoisesti ohjata opiskelijoiden ajankäyttöä opintojakson kannalta keskeisiin asioihin. Kuormittavuuden arvioinnissa myös opiskelijan rooli on keskeinen. Ajankäytön ohjauksella voidaan edistää opiskelijan valmiuksia säädellä omaa oppimistaan. Tällöin
hän on motivoitunut ja sitoutunut omaan oppimisprosessiinsa ja kykenee
asettamaan omia oppimistavoitteitaan ja hyödyntämään järkevällä tavalla
verkkoympäristön tarjoamia työvälineitä ja ominaisuuksia. (González &
Wagenaar 2005; Salovaara 2004.)
Opiskelijoiden kokemukseen opetuksen laadusta voidaan vaikuttaa onnistuneella mitoituksella. Kun aikaa on varattu riittävästi, kuormittavuus
on oikea ja opiskelijan aika riittää ymmärtävään oppimiseen. Mikäli aikaa

Sopivasti kuormittava opintokokonaisuus on kiinteästi yhteydessä opiskelijan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opintojen mitoituksen kysymykset
liittyvät läheisesti myös opiskelijan oikeusturvaan ja edunvalvontaan,
koska opiskelijan opintotuen saamisen edellytyksenä on tietty määrä
suoritettuja opintoviikkoja tai -pisteitä kuukaudessa. Samantasoiset tutkinnot ovat ehkä muodollisesti yhtä laajoja, mutta jos niiden kuormittavuus vaihtelee, opiskelijat ovat keskenään epätasa-arvoisessa asemassa. (Mielikäinen 2004).
Opintoviikkojen ongelmaan on kiinnittänyt huomiota myös Kallio (2002;
36) todeten, että "Opintoviikot eivät vastaa toisiaan eri kurssien ja aineiden välillä. Tämä on ongelma, johon tulee kiinnittää opintosuunnitelmissa
selvästi enemmän huomiota. On oleellista, että opintojen suunnittelussa
otetaan huomioon myös opiskelijoiden näkökulmat ja käsitykset, sillä he
näyttävät olevan asiantuntijoita näkemään opintoviikkojen epäsuhtaisuuden. Eri aineiden kesken on myös laadittava selkeät pelisäännöt opintoviikkojen määräytymisestä. Ilmeisesti säännöstö ei tällä hetkellä ole tarpeeksi selkeä."
Opintojen kuormittavuuden laajempi tarkastelu koko yliopiston tasolla voi
käynnistää oppiaineiden ja laitosten tasolla monenlaisia oppimisen ja
opetuksen kehittämisen prosesseja. Kuormittavuuden arviointi tulisikin
olla jatkuva osa oppimisen ja opetuksen arviointia ja kehittämistä. (Mielikäinen 2004.)

3.5 Ajanhallinta ja ajankäytön suunnittelu verkkoopiskelussa
Opettajien arvioiden mukaan suurin este verkko-opiskelulle nousee opiskelijoiden ajanhallinnan taidoissa ja ohjelmistojen käytettävyysongelmis-
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sa. Opiskelijoiden arvioinneissa suurimmat esteet olivat yksinäisyyden ja
eristyneisyyden kokemuksessa ja käytettävyysongelmissa. Opettajat arvioivat opiskelijoiden ajanhallinnan vaikeudet tilastollisesti merkitsevästi
suuremmiksi kuin opiskelijat itse arvioivat. Oppimisen ja opiskelun mielekkyyskokemusten ja opiskelun esteiden välisiä yhteyksiä tarkasteltiin
korrelaatioanalyysillä. Aktiivisuus verkko-opiskelussa korreloi negatiivisesti ajanhallinnan ongelmien, käytettävyysongelmien ja avunhakemisen
ongelmien kanssa eli mitä vähemmän aktiiviseksi ja omatoimiseksi verkko-opiskelu oli opettajien ja opiskelijoiden arvioimana koettu, sitä useammin he olivat myös arvioineet verkko-opiskelussa olevan esteitä ajanhallinnassa, ohjelmistojen käytettävyyden tuottamissa ongelmissa ja
opiskelijoiden vaikeuksissa hakea ja pyytää apua. (Nevgi & Juntunen
2005.)

vuosikurssin opiskelijat. Toisena lukuvuonna nämä opiskelijat saivat keskimäärin 9,5 opintoviikkoa enemmän kuin muut vastaavat opiskelijat. (Jutila 2005.)

Opettajat ovat kuvanneet yhdeksi verkko-opetuksen ongelmaksi aikataulutuksen epäonnistuminen verkkokurssilla. Verkkokurssin vaatimaa työmäärää ja aikataulutusta on ollut vaikea arvioida etukäteen. Kurssi on
johtanut epäonnistumisen kokemukseen, jos kurssin tahti on ollut liian
tiukka tai jonkin työvaiheen viivästyminen on aiheuttanut koko kurssin
viivästymisen. Aikatauluun liittyvä epäonnistuminen on aiheutunut osin
myös siitä, että verkkokeskustelut ovat vieneet enemmän aikaa kuin on
arvioitu. (Nevgi & Rouvinen 2005.)
Opettaja voi saada todellista tietoa opintojakson kuormittavuudesta ainoastaan selvittämällä, paljonko opiskelijoilta kuluu keskimäärin aikaa opintojakson tavoitteiden saavuttamiseen ja keskeisten sisältöjen ymmärtävään oppimiseen. Oppimiseen vaadittavan ajan seuraamiseksi opettajan
on eriteltävä ne työmuodot, joita opintojaksolla on tarkoituksenmukaista
käyttää. Opiskelijan rooli kuormittavuuden realistisessa arvioinnissa on
keskeinen. (Gonzáles & Wagenaar 2005; Levänen & al. 2006)
Opiskeluun käytetyn ajan seuraaminen on hyödyllistä. Vuonna 2003 Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan osastolla ajankäytön seurannassa
olleet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat saivat keskimäärin 2,9 opintoviikkoa enemmän opintoviikkoja kuin vastaavat muut ensimmäisen

Opiskelijoiden mielestä hyvin suunnitellun kurssin kokemus syntyi hyvästä ja laadukkaasta materiaalista, yleisesti hyvästä kokonaisuudesta,
kurssin toimintojen mielekkyydestä, kurssin vaatimustason kokemisesta
hyväksi ja kurssin aikataulutuksen onnistuneisuudesta. Hyvä kurssimateriaali oli helposti käytettävää, selkeää, tiivistä ja yleensä hyvätasoista.
Muun muassa kurssin vaatimukset, pakolliset suoritukset määräajassa ja
valmiiksi saattamisen vaatimukset olivat antaneet opiskelijoille tunteen
hyvästä ja huolella suunnitellusta kurssista. Hyvin suunniteltu kurssi oli
myös aikataulultaan sopiva tai selkeä ja kurssilla oli mukava edetä annetun aikataulun mukaisesti. Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksissa oli
yhteneväisyyksiä varsin paljon, vaikka opettajat kuvasivat verkkoopetuksen ja opiskelijat verkko-opiskelun näkökulmasta. Verkkoopetuksen ja -opiskelun mielekkyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä opettajilla että opiskelijoilla olivat vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, verkkokurssien
pedagogisesti mielekäs suunnittelu ja organisointi, aikataulutuksen onnistuneisuus ja tekniikan toimintavarmuus. Verkkokurssin suunnitteluun
ja valmisteluun tulee varata riittävästi resursseja ja aikaa. Vanha sanonta
”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” sopii erittäin hyvin verkkokurssien
suunnitteluun ja toteutukseen. Verkkokurssien vaatima työmäärä on etukäteen arvioitava ja sovitettava niin opettajan kuin opiskelijan aikatauluihin sopivaksi. (Nevgi & Rouvinen 2005.)

3.6 Verkko-opiskelun mitoituksen käytäntöjä eräässä tieteenalaverkostossa
Esiselvitystä varten selvitettiin verkko-opiskelun mitoituksen tämän hetkisiä käytäntöjä eri yliopistoissa toimivan tieteenalaverkoston toimijoiden
haastatteluilla. Vastaajat kokivat verkko-opiskelun mitoitusasian ajankohtaiseksi ja tärkeäksi. Tutkintorakenneuudistuksen myötä opintojen mitoitus on koettu ylipäätään haasteelliseksi, kun on siirrytty opintoviikoista
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opintopistejärjestelmään. Tässä yhteydessä vastaajien mielestä ei verkko-opiskelun mitoitusta ole osattu huomioida tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi vastaajat kokevat verkko-opiskelun vielä varsin uutena
opiskelumuotona, mikä vastaajien mielestä vaikeuttaa osin myös verkkoopiskelun mitoitusta. Vastaajat näkevät verkko-opiskelun mitoituksen
olevan läheisesti yhteydessä myös yliopistojen opetuksen laatutyöhön.
Vastaajien mielestä verkko-opiskelun mitoitus on yksi tapa varmentaa
laatua ja siksikin se on aiheena ajankohtainen ja tärkeä.

varmuutta siinä, miten hyvin opiskelijan työmäärä vastaa opintojakson
opintopistemäärää.

3.6.1 Verkko-opiskelun mitoitusperusteet

Verkko-opiskelun mitoituksesta vastaa opintojakson vastuuhenkilö eli yksittäinen opettaja. Verkko-opiskelun laajuus vastaa yleensä aikaisempaa
ns. perinteisellä tavalla toteutetun opintojakson tuntimäärää, jossa verkko-opiskelun osuus nähdään opiskelijan itsenäisenä työskentelynä. Opetusverkoston, oman yliopiston, tiedekunnan tai oman laitoksen tasolla ei
ole olemassa yhtenäisiä verkko-opiskelun mitoitusohjeita tai -suosituksia.
Mitoituksen perusteista keskustellaan jonkin verran lähinnä oman laitoksen tasolla opettajien kesken. Tulkinnat mitoitusperusteista kuitenkin
vaihtelevat (ks. myös Kallio 2002). Yksi vastaajista on käyttänyt mitoituskehikkoa (tuotettu VerMit-hankkeessa, ks. http://www.uku.fi/opk/
hankkeet/vermit.shtml) oman verkko-opetuksensa suunnittelussa. Mitoituskehikkoa on myös hyödynnetty laitoksella laajemminkin verkkoopiskelun suunnittelutyössä.
Verkko-opiskelun mitoitusta ei vastaajien mukaan huomioida opetussuunnitelmatasolla lainkaan. Verkko-opiskelun työmäärä tulkitaan sisältyvän opintojaksolla olevaan itsenäiseen opiskeluun. Vastaajien mielestä
käytännössä verkko-opiskelussa aikaa varataan tällä hetkellä ehkä liian
vähän itse oppimiselle. Opiskelijapalautteiden ja opettajien kokemusten
perusteella opiskelijat kokevat verkko-opiskelun varsin työläänä opiskelumuotona. Vastaajien mielestä verkkoympäristöön viedään helposti liian
paljon materiaalia. Toisaalta opiskelijoiden odotukset verkkokurssien työläydestä eivät aina vastaa todellisuutta. Vastaajat ovatkin kokeneet epä-

3.6.2 Mitoituskäytäntöjen yhteneväisyys

Vastaajien mukaan yhteneväisiä mitoituskäytäntöjä ei laitos-, tiedekunta-, yliopisto- tai opetusverkostotasolla tällä hetkellä ole olemassa.
Vastaajat kokevat, että opintopisteiltään saman laajuisten kurssien opiskelijoilta vaatima työmäärä vaihtelee. Toisaalta myös saman opintojakson opintopistemäärä vaihtelee opetusverkoston yliopistojen välillä. Tämä aiheuttaa opettajille lisätyötä, koska opetusverkostossa tarjolla olevia
kursseja ei voi hyödyntää suoraan oman laitoksen opetukseen, vaan
kursseja täytyy räätälöidä oman laitoksen tarpeisiin sopiviksi.
Vastaajien mielestä kokemus auttaa tällä hetkellä parhaiten yksittäistä
opettajaa verkko-opiskelun mitoitustyössä. Mitoituskehikkoa käyttänyt
opettaja koki kehikosta olleen apua verkko-opetuksen suunnitteluun. Tukea verkko-opiskelun mitoitukseen kuitenkin kaivataan. Verkko-opiskelun
mitoituksen hyviä käytäntöjä on yksittäisillä opettajilla ja suunnittelijoilla
olemassa, mutta ei niitä ole yleisesti jaettu tieteenalaverkostossa.

3.6.3 Ajankäytön seurannan käytännöt

Vastaajien mukaan verkko-opiskelussa ei tehdä opiskelijoille varsinaista
ajankäytön seurantaa. Opintojaksojen työläyttä arvioidaan kurssipalautteiden ja opettajien kokemusten perusteella. Kuitenkin vastaajat kokevat,
että systemaattisempi kuormittavuuden arviointi olisi edellytys oikean
opintopistemäärän tai vastaavasti oikean kuormittavuuden löytämiselle.
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3.6.4 Toivomuksia ja kehittämisehdotuksia mitoituksen kehittämistyölle

Verkko-opetuksen suunnittelun ja toteutuksen laadun edistämiseksi ja
verkko-opetuksen kytkemiseksi tutkinnonuudistustyöhön Kuopion yliopiston oppimiskeskus toteutti syksyllä 2004 verkko-opintojen mitoitukseen
liittyvän työpaja- ja seminaarisarjan. Tässä yhteydessä tarkasteltiin millaisia työskentelymuotoja verkko-opiskeluun liittyy, mitkä olisivat sopivat
mitoitusperusteet sekä mitä esimerkkejä mitoituskäytännöistä on jo olemassa. Lisäksi tarkasteltiin mitä yleisiä akateemisia tai työelämään liittyviä valmiuksia verkko-opetusmenetelmällä voidaan saavuttaa. Työpajojen ja mitoitusseminaarin kohderyhmänä olivat verkko-opetusta toteuttavat yliopisto-opettajat sekä verkko-opetuksen tukihenkilöstö. Työpajojen
ja mitoitusseminaarin työskentelyn tulokset on raportoitu (ks. tarkemmin
Levänen, Tervonen & Haapaniemi 2005.)

Vastaajat kokevat verkko-opiskelun mitoituksen kehittämistyön tärkeänä
ja ajankohtaisena. Siihen tulisikin kiinnittää jatkossa enemmän huomiota.
Vastaajat toivoivat saavansa tukea verkko-opiskelun suunnittelutyöhön.
Lisäksi vastaajien mielestä ainakin oman yliopiston tasolla tarvittaisiin yhtenäisiä ohjeita tai suosituksia verkko-opiskelun mitoitukseen. Mitoituskehikkoa omassa verkko-opetuksen suunnittelussaan hyödyntänyt vastaaja toivoi kehikkoa selkeämpään ja helppokäyttöisempään muotoon.
Opettajien tuntikehyksestä olisi vastaajien mielestä pystyttävä varaamaan riittävästi aikaa myös verkko-opetuksen suunnittelutyölle. Erityisesti kun opintojaksoa tai sen osaa suunnitellaan verkkoon ensimmäistä kertaa, on ajan tarve suuri. Resursseja toivotaan myös omien verkkoopetustaitojen kehittämiseen esimerkiksi henkilöstökoulutuksen avulla.

3.7 Taustaa verkko-opiskelun mitoituksen kehittämistyölle
Verkko-opiskelun mitoituksen kehittämistyötä on tehty Kuopion yliopistossa vuodesta 2004 alkaen. Yhteenveto kehittämistyön etenemisestä on
esitelty kuviossa 5.

9/2004

11/2004

SVY:n
yhdyshenkilöiden
työpaja

12/2004

Valtakunnall.
mitoitusseminaari
Kuopiossa

1/2005

3/2006

12/2007

VerMit -hanke

KoMiTi -hanke
KuY.n opettajien
työpaja

KUVIO 5. Mitoitustyöskentelyn eteneminen Kuopion yliopistossa

Työpajoista ja mitoitusseminaarista syntyneiden ideoiden ja kehittämisajatusten pohjalta Kuopion yliopisto ja Savonia-ammattikorkeakoulu
toteuttivat vuonna 2005 Korkeakoulujen arviointineuvoston tukemana
Verkko-opintojen mitoituksen arviointi -hankkeen (VerMit). Hanke toteutettiin Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) tuella ja hankeraportti
(Levänen, Tervonen, Suhonen & Stigell. 2006. Verkko-opintojen mitoituksen
arviointi)
on
julkaistu
KKA:n
julkaisusarjassa
(http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_1106.pdf). Hankkeen tavoitteena oli
edistää verkko-opiskelun suunnittelun ja toteutuksen laatua tuottamalla
verkko-opiskelun mitoittamiselle ja sen arvioinnille perusteet ja menetelmät. Tavoitteena oli myös laajentaa ja monipuolistaa mitoituksen arviointia sekä edistää verkko-opetuksen ja sen laadun hallintaan liittyvää yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyötä alueellisen strategian mukaisesti.
Hanke toteutettiin järjestämällä verkko-opintojen mitoituskoulutus Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun opettajille. Mitoituskoulutuksen tavoitteena oli kehittää kokeneiden verkko-opettajien ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä verkko-opiskelun mitoittamiselle ja sen arvioinnille perusteet ja menetelmät. Koulutuksen aikana oli tarkoitus selvittää ja kuvata verkko-opiskelussa käytettävät opiskelumuodot ja tuottaa
niiden mitoituksen arvioinnille kriteeristö, mitoituksen arviointikehikko.
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VerMit-hankkeen toiminnan tuloksena syntyi verkko-opintojen mitoituskehikko, joka on kaikkien korkeakouluopettajien käyttöön tarkoitettu
verkko-opetuksen suunnittelun työväline. Verkko-opintojen mitoituskehikko tukee opiskelijan oppimisprosessin suunnittelua ja lisää opintojen
läpinäkyvyyttä. Se auttaa opettajaa hahmottamaan verkko-opiskelun
työmuotojen kirjoa ja herättää pohtimaan mitoituksen perusteita ja merkitystä. Vaikka kehikolla mitoitetaan opiskelijan ymmärtävään oppimiseen
tarvittavaa aikaa, se auttaa myös opettajaa hahmottamaan häneltä vaadittavaa aikaresurssia.

perusteita ja käytäntöjä verkko-opiskelun mitoitukselle ainakin oman yliopiston tasolla ja yhteisesti eri yliopistojen välillä toteutettavassa opetuksessa. Verkko-opiskelun mitoitukseen liittyvistä ohjeista, suosituksista ja
työkaluista saataisiin tukea opetuksen suunnitteluun. Näiden kehittämisen pohjaksi tulee koota yksittäisten opettajien verkko-opiskelun mitoituksen hyviä käytäntöjä.

Kehikkoa voi hyödyntää monenlaisissa koulutusorganisaatioissa, koska
siihen on sisällytetty laajasti verkko-opintojen erilaisia työmuotoja. Kehikkoa voidaan käyttää myös tarkistuslistana verkko-opetuksen suunnitteluvaiheessa. Näin sillä voidaan edistää verkko-opetuksen suunnittelun ja
toteutuksen laatua. Mitoituskehikkoa voi soveltaa myös yleiseen opetuksen suunnitteluun, koska monet siinä käsiteltävät asiat ovat yleispäteviä.
Kehikkoa voi käyttää apuvälineenä esimerkiksi ydinainesanalyysissä ja
kuormittavuuskartoituksissa. Opettaja voi myös hyödyntää mitoituskehikkoa laatiessaan ajankäytön ohjeistuksia opiskelijoilleen. Tällöin myös
opiskelijalle konkretisoituu se, mihin aktiviteetteihin ja missä määrin opettaja on suunnitellut opiskelijan käyttävän opintojaksolla aikaa.
Verkko-opintojen mitoituskehikko vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä ja
tarkentamista. Kehikkoon olisi hyvä erotella selkeämmin opintojakson mitoitukseen vaikuttavat tekijät ja opintojakson aikataulutukseen vaikuttavat
tekijät. Lisäksi opettajat ovat toivoneet, että kehikkoon lisättäisiin varattavan ajan suosituksiin esimerkkejä siitä, millaisissa tilanteissa aikaa pitää
varata enemmän ja milloin vähemmän. Käytettävyyden edistämiseksi
kehikko olisi hyvä tuottaa esimerkiksi sähköisen lomakkeen muotoon.

3.8 Yhteenveto ja johtopäätökset mitoituksen osalta
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että verkko-opiskelun systemaattista mitoitusta ei tällä hetkellä tehdä. Vastaajat kaipaavat yhtenäisiä

Opiskelijoiden ajankäytön hallintaa helpottava tekijä on verkko-opiskelun
näkyväksi tekeminen. Hyvä ja yksinkertainen tapa tehdä verkko-opiskelu
näkyväksi on kirjata opintojaksokuvaukseen selkeästi, paljonko opintojaksosta on verkko-opiskelua. Opintojaksokuvauksissa tulee olla eriteltynä lähiopetuksen, itsenäisen opiskelun ja verkko-opiskelun määrä tunneissa. Näin verkko-opetuksen osuus tulee paremmin näkyväksi myös
tutkintorakenteen tasolla. (Levänen & al. 2005.)
Opettajat saavat palautetta verkko-opintojen kuormittavuudesta lähinnä
spontaanisti kurssin kuluessa ja kurssipalautteista opintojakson päätyttyä. Verkko-opintojen kuormittavuutta tulee tarkastella systemaattisemmin ja kuormittavuusselvityksiä tulee hyödyntää opetuksen suunnittelussa mahdollisimman laajasti, jotta opiskelijalle jää aikaa ymmärtävään oppimiseen ei pelkästään opintojakson tasolla, vaan jokaisella periodilla ja
koko opintovuoden ajan. Opintojen realistinen ja näkyväksi tehty mitoitus
ohjaa myös opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja
oman ajankäyttönsä suunnittelusta. Mitoituksen onnistumisen arvioimiseksi opettajan tulee tietää, mihin opiskelijan aika opintojaksolla kuluu.
Opiskelijan ajankäytön seurantaan tulisi kehittää helppokäyttöinen työkalu, jonka voisi liittää esimerkiksi verkkokurssin yhteyteen. Tämä auttaisi
myös opiskelijaa suunnittelemaan ja arvioimaan omaa ajankäyttöään.
KoMiTi-hankkeessa jatketaan VerMit-hankkeessa tuotetun mitoituskehikon testaamista ja kehikon sisällöllistä ja teknistä kehittämistä. Kehitystyö pohjautuu mitoitusperusteiden tarkasteluun ja hyvien käytäntöjen
hyödyntämiseen. Tuning-projektin suositukset opiskelijalta vaadittavan
työmäärän arvioimiseksi tukevat hyvin verkko-opintojen mitoituskehikon
luomisessa käytettyjä mitoitusperusteita. Projektin suosituksia hyödynne-
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tään myös kehikon jatkokehityksessä ja niitä sovelletaan erityisesti suomalaiseen korkeakoulumaailmaan sopiviksi. Hankkeessa laaditaan suosituksia ja ohjeita opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun.
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4 VERKKO-OPISKELUN TILASTOINTI
Katri Rintamäki

4.1 Tavoitteet tilastoinnin osalta
Verkko-opetusta on viime vuosina tilastoitu ennen kaikkea opetusministeriön virtuaaliyliopistotoiminnan seurannan yhteydessä. Verkkoopetuksen määrää on kuitenkin eri yliopistoissa ja yliopistojen eri yksiköissä tilastoitu varsin eri tavoin. Virtuaaliopetusta koskevat tiedot eivät
siten ole vuosittain, tiedekunnittain ja/tai yliopistoittain verrannollisia, eivätkä anna riittävästi luotettavaa seurantatietoa virtuaaliopetuksen kehittymisestä. Yhtenäiset verkko-opetuksen tilastointiperusteet helpottaisivat
opintojaksojen vertailtavuutta tiedekunnittain ja yliopistoittain ja edistäisivät siten opintojaksojen vaihdettavuutta eri koulutusorganisaatioiden välillä esimerkiksi Joustavan opinto-oikeuden (JOO-) opinnoissa. Yhtenäiset tilastointiperusteet edistäisivät myös aikaisempien opintojen tunnustamista ja hyväksiluettavuutta siirryttäessä koulutusinstituutiosta tai koulutusasteelta toiselle.
KoMiTi-hankkeessa selvitetään verkko-opiskelun ja -opetuksen määrän
arvioinnin ja toiminnan tilastoinnin tämänhetkisiä käytäntöjä. Niiden perusteella kootaan verkko-opetuksen tilastoinnin kehittämistarpeita ja
käyttökelpoisia tilastointiperusteita. Tilastointiperusteiden pohjaksi määritellään verkko-opetuksen käsite tilastoinnin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Verkko-opiskelun tilastoinnin osalta hankkeen tavoitteena
on
• arvioida ja kehittää toimivia käytäntöjä verkko-opiskelun ja opetuksen määrän arviointiin ja toiminnan tilastointiin
• laatia perusteita luotettavan seurantatiedon kokoamiseksi verkkoopetuksen kehittymisestä yliopistoittain ja valtakunnallisesti

56

• laatia verkko-opetuksen tilastointisuositus
• edistää tiedekuntien ja yliopistojen välistä opintojaksojen vertailtavuutta ja vaihdettavuutta.
Tilastointisuosituksen laatimisessa tarkoituksena ei ole luoda erillistä tilastointisovellutusta, vaan sisällölliset tilastointiperiaatteet, joille kukin yliopisto voi luoda omaan ohjelmistoarkkitehtuuriinsa, kuten Oodiin, soveltuvan teknisen toteutuksen.
Yliopistojen toimintaa kuvaavia tilastotietoja vuosittain, yliopistoittain ja
koulutusaloittain on kerätty kattavasti Opetusministeriön ylläpitämään
KOTA-tietokantaan vuodesta 1981 alkaen (Opetusministeriö 2005). KOTA-tilastoihin ei kuitenkaan sisälly nimenomaisesti tietoja yliopistojen järjestämästä verkko-opetuksesta. Opiskelijoiden, opetustuntien ja opintoviikkojen kokonaisviikkomääriä toki tilastoidaan ja niihin sisältyy myös
verkko-opetus. Avoimen yliopisto-opetuksen määritelmän mukaan avointa yliopisto-opetusta koskeviin tilastoihin sisällytetään myös etäopetuksessa yksin opiskelevat (KOTA-käsikirja 2005; 19). Opetusministeriön
avoimille yliopistoille antamissa tilastointiohjeissa määritellään etäopetukseen liittyvät käsitteet paikkakunnasta riippumaton opetus ja verkkokurssit. Paikkakunnasta riippumattomalla opetuksella tarkoitetaan niiden
kurssien opetusta, joihin voi osallistua millä paikkakunnalla tahansa.
Myös verkkokurssit kuuluvat tähän opetukseen. Verkkokursseilla tarkoitetaan kursseja, joissa pääosa tai kaikki opiskelusta tapahtuu verkkopohjaisessa oppimisympäristössä. Sekä paikkakunnasta riippumattomaan
opetukseen että verkkokurssiin voi kuulua lähitapaamisia, mutta ne ovat
yleensä vapaaehtoisia tai korvattavissa muilla tehtävillä.

4.2 Verkko-opetuksen käsite
Verkko-opetuksen tilastoinnin näkökulmasta erityisen tärkeää on käsitteen määrittely: mitä verkko-opetuksella tarkoitetaan. KoMiTihankkeessa verkko-opetuksen määritelmän pohjaksi on otettu Voplahankkeessa käytetty seuraava verkko-opetuksen määritelmä:
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on, ettei se ole liian staattinen eikä sitoudu liikaa tämänhetkisiin ohjelmasovelluksiin tai opetuskäytäntöihin.

Sekoitetut mallit
Lähiopetus

0%

Verkko
lähiopetuksen
tukena

Monimuotoinen
verkko-opetus

Kokonaan
verkossa
tapahtuva
opetus

Verkon käytön määrä

100 %

VOPLA
Sähköiset opintohallintopalvelut

KUVIO 6. VOPLA -hankkeen verkko-opetuksen kenttä (Batesin mukaan
Evälä ym.) (Lähde: Sariola & Evälä 2005, 29.)

Verkko lähiopetuksen tukena viittaa tässä opetukseen, jossa jokin opetuksen suunnittelun, kurssihallinnon, toteutuksen, opiskelun tai kurssin
arvioinnin osa on siirretty verkkoon kuitenkin niin, että pääosa opetuksesta toteutetaan edelleen lähiopetuksena. Monimuotoinen verkkoopetus tarkoittaa opetusta, jossa verkon välineillä ja välityksellä toteutetut opetus- tai opiskelujaksot ja lähiopetus vuorottelevat. Näin osa opetuksesta tai sen suunnittelusta, hallinnoinnista sekä oppimisen arvioinnista tapahtuu verkon välineiden kuten sähköpostin tai verkkooppimisympäristön kautta. Kokonaan verkossa tapahtuvassa opetuksessa pääosa opetuksesta tai opiskelusta tapahtuu verkon välityksellä. Sähköiset opintohallintopalvelut tarkoittavat muun muassa kurssien tiedottamiseen ja opiskelijoiden tai opintosuoritusten rekisteröintiin liittyviä palveluita. (Sariola & Evälä 2005, 29.)
KoMiTi-hankkeessa haastatellut vastaajat totesivat, että verkkoopetuksen tilastoinnin kannalta haastavaa on, että opetukselliset käytännöt kehittyvät jatkuvasti. Tilastointitavan on siten otettava huomioon opetuskäytäntöjen dynaaminen kehittyminen luomatta liian tarkkoja rajauksia. Tilastoinnin tulee tukea ja antaa näkökulmia opetuksen kehittämistyölle. Myös tieto- ja viestintätekniikan sovellukset kehittyvät erittäin nopeasti. Hankkeessa tuotettavan tilastointisuosituksen kannalta tärkeää

4.3 Virtuaaliyliopistotoiminnan mittarit ja tunnusluvut yliopistoissa
Verkko-opiskelun tilastointikysymyksiä on käsitelty Suomen virtuaaliyliopisto (SVY) -yhteistyössä. Yliopistojen SVY-yhdyshenkilöt keräsivät
syksyllä 2005 omista organisaatioistaan tiedot virtuaaliyliopistotoiminnan
tärkeimmistä mittareista ja tunnusluvuista. Tavoitteena oli saada kokonaiskuva virtuaaliyliopistotoiminnan nykytilanteesta. Tehty kartoitus oli
laatuaan ensimmäinen, ja sen pohjalta voidaan suunnitella yhteismitallisten mittareiden ja tunnuslukujen säännöllistä keräämistä. (Suomen virtuaaliyliopisto 2006.)
Selvitykseen annetuissa vastauksissa virtuaaliyliopistotoiminta määriteltiin paljolti hankkeiden kautta. Tärkeimmiksi mittareiksi ilmoitettiin valtakunnallisten virtuaaliyliopistohankkeiden määrä (Helsingin yliopisto 2005)
ja virtuaaliopetuksen kehittämiseen käytetty rahamäärä (Joensuun yliopisto 2005). Lisäksi tunnuslukuina käytetään opetusministeriön ja sisäisen hankerahoituksen määrää, muiden hankkeiden määrää ja prosenttiosuutta rahoituksesta, sekä opetusministeriön hankerahoituksella tuotetun pedagogisen ja teknisen tuen rahamääriä ja prosenttiosuutta rahoituksesta (Teknillinen korkeakoulu 2005). Myös virtuaaliyliopistoyhteistyökurssien sekä niiden osallistujien lukumäärää tilastoidaan (Teatterikorkeakoulu 2005).
Oppimisympäristöjen, kuten BSCW, Moodle, Optima, Peda.net ja
WebCT, tuottamia kurssi- ja käyttäjätilastoja hyödynnetään runsaasti.
Tunnuslukuina käytetään (aktiivisten) verkkokurssien, käyttäjätunnusten,
aktiivisten käyttäjien (esimerkiksi vähintään neljä kirjautumista vuodessa)
ja aktiivisista käyttäjistä opettajina toimivien käyttäjien lukumäärää tiedekunnittain tai (erillis)laitoksittain. (Helsingin yliopisto 2005; Joensuun yliopisto 2005; Jyväskylän yliopisto 2005; Lapin yliopisto 2005; Tampereen
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yliopisto 2005.) Muita käytettyjä tunnuslukuja ovat verkkokursseina annettavat tai annettavissa olevat perusopetuksen ja avoimen yliopistoopetuksen opintojaksot, sekä niiden opintoviikko- ja opiskelijamäärät tiedekunnittain ja erillislaitoksittain (Åbo Akademi 2005). Puhtaiden verkkokurssien lisäksi tilastoidaan myös monimuoto-opetusta sisältävien oppiaineiden tai opintokokonaisuuksien lukumäärää (Teatterikorkeakoulu
2005).

Lisäksi tilastoidaan verkko-opetuksen ja/tai TVT-tukitoiminnan henkilötyövuosia, oppimiskeskuksissa pidettyjen tai niiden tukemien videoneuvottelujen luku- ja/tai tuntimääriä; tuotettujen ohjelmien ja sisältösivujen lukumääriä; verkkovideoiden tuntimääriä sekä opiskelijoiden
sähköisen asiointijärjestelmien asiointikertoja (Helsingin yliopisto 2005;
Joensuun yliopisto 2005; Jyväskylän yliopisto 2005; Tampereen yliopisto
2005). Opetuksen kehittämispalveluiden toiminnasta kerätään myös arviointi- ja kehittämispalautetta. Palautetta kerätään muun muassa yksilöohjauksesta, ryhmien tukipalveluista, yksikköpalveluista, koulutustarjonnasta sekä opetuksen kehittämispalveluiden verkkopalveluista ja sivustoista. (Lapin yliopisto 2005.)

Helsingin kauppakorkeakoulussa tietoverkkojen opetuskäytöstä tehtiin
vuonna 2004 erillinen selvitys, jossa tilastoitiin käytössä olevat palvelimet, niillä olevien kurssien määrä ja prosenttiosuus korkeakoulun kaikista kursseista sekä kurssisivustojen lukumäärä. Kurssisivustojen eri ominaisuuksista muodostettiin muuttujia, joiden esiintymisosuuksia eri verkkokursseilla tilastointiin. Muuttujista muodostettiin neliosainen verkkokurssien ryhmäjako: (a) kurssi-infot, (b) ilmoitustaulut, (c) materiaalin jakelukanavat sekä (d) vuorovaikutteiset ympäristöt. Sivustot jaoteltiin
ryhmiin tämän nelijaon perusteella ja ryhmien kautta tarkasteltiin jakaumia verkkokurssien keskeisistä muuttujista ja palvelinten käytöstä.
Selvityksessä ei tunnistettu yhtään kokonaan etäopetuksena toteutettua
kurssia, mutta tällainen puhtaasti verkossa tapahtuva opetus voisi hyvin
muodostaa viidennen ryhmän. Sen tunnuskriteerinä olisi, että koko kurssin voisi suorittaa verkossa ilman lähiopetusta. Tämä toteutuisi esimerkiksi silloin, kun kurssi suoritettaisiin verkkotenttinä ja/tai verkossa palautettavin harjoitustöin. (Selvitys… 2004.)
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön henkilöstökoulutuksia tilastoidaan varsin yleisesti. Yleisesti käytettyjä tunnuslukuja ovat koulutustilaisuuksien, niiden osallistujien ja niissä suoritettujen opintopisteiden lukumäärät (Helsingin yliopisto 2005; Joensuun yliopisto 2005; Jyväskylän
yliopisto 2005; Tampereen yliopisto 2005; Teatterikorkeakoulu 2005; Åbo
Akademi 2005). Muita tilastoitavia tunnuslukuja ovat ope.fi -tyyppisen
henkilöstön pedagogisen lyhytkoulutuksen kurssi-, tunti- ja osallistujamäärät, sekä kansalliseen TieVie-koulutuksen, kirjaston tiedonhaun koulutusten ja annetun pedagogisen ohjauksen osallistujamäärät (Åbo Akademi 2005).

SVY-toiminnan tärkeimmät mittarit ja tunnusluvut yliopistoittain –kyselyn
vastaukset tuottavat monipuolisen kuvan verkko-opetuksen tilastoinnin
problematiikasta ja yliopistojen välisistä yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista. Verkko-opetusta tilastoidaan useissa yliopistoissa. Varsinkin oppimiskeskusten toiminnan tilastointi on varsin kattavaa, nimetyt tunnusluvut kuvaavat pääosin oppimiskeskustoimintaa. Tilastointikäytännöt ja perusteet kuitenkin vaihtelevat vastanneiden yliopistojen kesken – ja mitä todennäköisimmin myös kunkin yliopiston eri yksiköiden välillä – suuresti, eivätkä nykyiset tilastointikäytännöt välttämättä kata yliopiston koko
verkko-opetusta.

4.4 Verkko-opiskelun tilastointikäytäntöjä yliopistoissa

4.4.1 Esiselvityksessä käytetyt tiedonkeruumenetelmät

KoMiTi-hankkeessa verkko-opetuksen tilastointikäytännöistä ja -tarpeista
on kerätty tietoa hankkeen kaikkien osioiden yhteisillä teemahaastatteluilla sekä SVY-yhdyshenkilöille suunnatulla kyselyllä. Kyselyssä pyydettiin tietoa edellä mainitussa virtuaaliyliopiston selvityksessä käsiteltyjen
(oppimiskeskusten) virtuaaliyliopistotoiminnan nykyisten tunnuslukujen
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ohella koko yliopiston verkko-opetuksen tilastointikäytännöistä ja tarpeista. SVY-yhdyshenkilöiden toivottiin keskustelevan kysymyksistä
esimerkiksi oman yliopistonsa opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan kuusitoista henkilöä kahdestatoista eri yliopistosta/korkeakoulusta. Myös KoMiTi-hankkeen pilotit vastasivat samoihin verkko-opetuksen tilastointia koskeviin kysymyksiin. Heidän toivottiin pohtivan tilastointia sekä opettajina että oman laitoksensa ja tiedekuntansa näkökulmasta. Tavoitteena oli kerätä otos opettajien, laitosten ja tiedekuntien verkko-opetuksen tilastoinnin käytännöistä ja tarpeista.
KoMiTi-hankkeen alle perustettiin Tritonian emoyliopistojen, Svenska
handelshögskolanin, Åbo Akademin ja Vaasan yliopiston, yhteinen paikallinen tilastoinnin suunnitteluryhmä, johon kutsuttiin jäseniksi verkkoopetuksen, opintohallinnon, tietohallinnon, avoimen yliopiston ja ylioppilaskuntien edustajia1. Tilastoinnin suunnitteluryhmä pohti tapaamisissaan
vastaavia verkko-opetuksen tilastointia koskevia kysymyksiä kuin teemahaastattelujen, SVY- ja pilottikyselyn vastaajat. Lisäksi verkkoopetuksen tilastointia käsiteltiin Vaasan yliopiston Oodi-järjestelmän kehitysyhteistyön yhteydessä.
Toistamalla samat kysymykset eri yhteyksissä pyrittiin keräämään tietoa
nimetyistä asioista yliopistojen eri toimijoilta: oppimiskeskuksilta, opintohallinnoilta, tietohallinnoilta, opetussuunnittelijoilta ja opettajilta. Eri tiedonkeruumenetelmin kootuista, eri organisaatioita ja tehtäviä edustavien
vastaajien vastauksista esitetään seuraavassa luvussa 4.4.2 yhteenveto.
Luvun teksti perustuu kokonaisuudessaan vastaajien kommentteihin.

1
Suunnitteluryhmän toimintaan ovat osallistuneet Sol-Britt Arnolds-Granlund, Peter
Björk, Sonja Hakala, Kati Hietalahti, Sannakaisa Holmlund, Henrik Hökman, Ari Hovila, Outi Järvi, Arja Kokkonen-Metsola, Tiina Mäntymäki, Hanna Pitkänen, Timo Salonen, Tina Selänniemi, Sari Tarvonen ja Niina Vuoto.
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4.4.2 Esiselvityksen tulokset tilastoinnin osalta
Verkko-opetuksen käsite

Vastaajilta kysyttiin verkko-opetuksen käsitteestä: mitä verkko-opetus on
ja mitä siihen sisältyy. Vastaajat totesivat, että viimeisen viiden vuoden
aikana sekä puhdas että monimuotoinen verkko-opetus ovat lisääntyneet
selvästi kaikissa yliopistoissa. Tänä aikana verkko-opetusta on koordinoitu suurelta osin virtuaaliyliopistohankkeiden (2001–06) kautta. Virtuaaliyliopistotoiminta on se osa verkko-opetuksesta, jota tilastoidaan systemaattisesti opetusministeriölle tehtävissä toimintaraporteissa. Näissä
seurantaraporteissa virtuaaliopetukseksi katsotaan kaikki informaatioteknologian hyödyntäminen:
• Kokonaan verkko-opetuksena toteutetut sataprosenttiset verkkokurssit, jotka aikataulutetaan lähiopetuksen tavoin.
• Verkossa olevat itseopiskelukurssit ja kurssimateriaalit, joissa varsinainen kurssisuoritus toteutetaan esseenä tai luentopäiväkirjana.
• Verkossa olevat materiaalipankit, joita käytetään kontaktiopetuksen
tukena.
Verkkokurssi-nimitystä käytetään tässä jaottelussa nimensä veroisista,
puhtaista verkkokursseista. Verkko-opetuksen tilastoinnin kannalta on
olennaista se, miten verkkokurssi määritellään. Vastaajat totesivat, että
esimerkiksi sähköposti on tiedottamiskanavana niin yleinen käytäntö,
ettei sitä voida pitää verkkokurssin kriteerinä. Verkko-opetus on kuitenkin
pikemminkin jatkumo kuin kyllä – ei -dikotomia. Verkkokurssin minimivaatimuksena voidaan pitää sitä, että kurssilla käytetään materiaalia, joka tulee etsiä verkosta. Pelkkä verkossa oleva materiaalipankki ei kuitenkaan muodosta verkkokurssia.
Verkkokurssi-jatkumon maksimina on puolestaan puhdas sataprosenttinen verkkokurssi. Kokonaan verkko-opetuksena toteutettuja opintojaksoja on kuitenkin niin vähän, että tarkoituksenmukaisempi olisi esimerkiksi
Åbo Akademissa käytetty ”melkein kokonaan verkossa toteutettu opetus”
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-määritelmä, jossa verkko-opetukseksi luettaviin opintojaksoihin voi liittyä
1–2 lähiopetuskertaa2. Tällaisessa määritelmässä verkkokurssiin voi siis
sisältyä lähiopetustakin, mutta verkon kautta käytettävissä ovat kurssimateriaali, tehtävät, keskustelufoorumi ja/tai opiskelijoiden vertaiskommentointi. Verkkokurssin keskeinen tunnuspiirre on, että opetus ja oppiminen tapahtuvat pääosin verkossa.
Verkko-opetuksen käsitteenmäärittelyssä erityisen vakiintumaton on
Breeze-, Marratech-, Skype- ja muiden videoneuvottelutekniikoiden
osuus. Nämä elektroniset kokousmenetelmät hyödyntävät tietoverkkoja
ja siten ne voidaan lukea verkko-opetukseksi, mutta tässä asiassa tulkintakäytäntö on erittäin vaihteleva.
Teknisiä välineitä ja ratkaisuja ei verkko-opetuksen määritelmässä tule
korostaa liikaa, sillä tekniikat vanhentuvat ja uudistuvat nopeasti. Tekniikkaa tärkeämpää on verkko-opetuksen määritelmän sitominen pedagogiikkaan. Tavallaan koko verkko-opetuksen käsitteen käyttäminen heijastaa nykyisen opettajapolven "perinteistä" ajattelua: opettajat näkevät
verkko-opetuksen uutena ilmiönä ja tekniikkana, kun taas nuorille verkko
ei ole erillinen ilmiö, vaan esimerkiksi blogien hyödyntäminen opetuksessa ja/tai oppimisessa on nuorille luontevaa. Verkko- ja lähiopetuksen
kahtiajaon sijaan opetuksen tulisi olla enemmältikin monimuoto-opetusta,
jossa luontevalla ja mielekkäällä tavalla hyödynnetään tekniikkaa silloin,
kun se on järkevää. Verkko-opetus on ylipäänsä nykyaikaista opetusta ja
verkko-opetuksen kehittäminen on osa koko opetuksen kehittämistä.
Yksi keino ratkaista verkko- ja lähiopetuksen rajanveto on luokitella verkko-opintojaksot suoritustavan mukaan:
• Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat opintosuoritukset (tehtävät, harjoitukset, keskustelut, tentit, oppimispäiväkirja yms.) voi
tehdä kokonaan verkon kautta. Opintojaksolle voi kuulua lähiopeTämä määritelmä laadittiin Åbo Akademissa jo vuonna 2002 työskennelleessä työryhmässä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kurssien virtuaalistamisen vaatiman
työpanoksen laskentaperusteista (Arnolds-Granlund et.al. 2002).

2
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tustakin, mutta siihen osallistuminen ei ole pakollista opintosuorituksen kannalta.
• Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat opintosuoritukset (tehtävät, harjoitukset, keskustelut, tentit yms.) voi tehdä osin verkon
kautta. Opintojakson suorittaminen edellyttää verkko-opiskelun lisäksi pakollista läsnäoloa esim. luennoilla, harjoituksissa, laboratoriotöissä ja/tai seminaareissa.
Verkkokurssin keskeinen tunnusmerkki on siis se, mistä opintosuorituksen saa: edellyttääkö kurssin hyväksytty suorittaminen tietoverkon käyttämistä. Tämän asian päättää opintojakson opettaja.
Lähi- ja etäopiskelun suhde ja mahdollisuus suorittaa opintojakso kokonaan verkko- ja muuna etäopiskeluna ovat keskeisiä kysymyksiä varsinkin avoimessa yliopistossa ja täydennyskoulutuksessa, jossa opiskelijat
saattavat asua kaukana koulutusorganisaatiosta. Avoimen yliopiston
opiskelijat ovat myös suoraan koulutuspalveluita ostavia asiakkaita, minkä vuoksi kuluttajansuojakysymykset saattavat nousta esille selvemmin
kuin perusopetuksessa. Jos opettaja päättää sisällyttää pakollisia lähiopetustunteja alun perin verkkokurssiksi ilmoitettuun opintojaksoon,
onko opiskelijalla oikeus saada alennusta tai palautus kurssimaksustaan?
Varsinaisten verkkokurssien lisäksi yliopistoissa on olemassa verkkoopetuksen ”harmaa vyöhyke”. Esimerkiksi opinto-ohjauksen, informaatiolukutaidon ja tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuksessa on olemassa
sekä varsinaisia opintopisteytettyjä opintojaksoja että erilaisia ohjaussivustoja ja itseopiskelupaketteja, kuten vaikkapa opinnäytteiden ja henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) ohjaussivut ja materiaalipankit.
Esimerkiksi HOPSin tai opinnäytteen ohjauspalveluihin sisällytetään
myös opettajan kommentointiominaisuuksia, jolloin itseopiskelu muuttuu
vastavuoroiseksi ohjaukseksi ja lähestyy entistä enemmän varsinaista
verkkokurssia. Varsinkin opintohallinnon osalta verkko-opetuksen määrittelyssä ongelmallinen on siis rajanveto verkko-opetuksen ja verkkoasioinnin välillä.

65
Käytetyt tunnusluvut

Vastaajilta kysyttiin, miten heidän yliopistoissaan tilastoidaan verkkoopetusta ja mitä tunnuslukuja käytetään. Virtuaaliyliopistohankkeessa toteutetuista verkko-opintojaksoista tallennetaan
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

opintojakson nimi
laajuus opintopisteinä
koulutusala
osallistujamäärä yliopistoittain
a) omasta yliopistosta
b) muista yliopistoista
keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä
suorittaneiden opiskelijoiden määrä
suoritetut opintopisteet
virtuaalisuusaste prosenttilukuna.

Tilastointi perustuu kurssien keskitettyihin ilmoittautumisiin. Esimerkiksi
yliopistoverkostojen verkkosivuilla käytetään myös kävijälaskureita, joiden avulla seurataan kävijämääriä. Tärkeimmät, tarkasti seuratut tunnusluvut ovat yksittäisten kurssien osallistujamäärät ja suoritetut opintopisteet. Silloin, kun verkko-oppimateriaali on useamman koulutusorganisaation yhteiskäytössä, erotellaan toisaalta ulkopuolisten yhteistyöoppilaitosten osallistujamäärät ja seurataan toisaalta oman yliopiston opiskelijoiden osallistumista muiden yliopistojen järjestämille verkostoyliopistokursseille.
Virtuaalisuusprosentti kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus kyseisistä
opintojaksoista on verkko-opetusta. Verkko-opetusta ja monimuotoopetusta ei varsinaisesti erotella toisistaan, mutta sadan prosentin virtuaalisuusarvo on luonnollisesti puhdasta verkko-opetusta. Kurssien virtuaalisuusprosentit vaihtelevat viidestä sataan prosenttiin. Virtuaalisuusprosentin arvioi kurssin opettaja/suunnittelija itse, yhteisiä tilastointiperiaatteita ei ole olemassa. Joillakin kursseilla verkko- ja lähiopetus on tosin
mitoitettu selkeästi eri osiksi, minkä voi tulkita eräänlaiseksi tilastointioh-
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jeeksi. Käytännössä tietoverkkoja käytetään väistämättä kaikessa opetuksessa, vain käytön määrä vaihtelee.
Avoimen yliopiston opetuksessa, täydennyskoulutuksessa ja jatkoopinnoissa käytetty vastaava määrittely on lähiopetuksen ja (verkkotuetun) etäopiskelun prosentuaalinen suhde opintokokonaisuuksittain
ja/tai kursseittain. Itsenäinen opiskelu luetaan tällöin verkkotuetuksi etäopiskeluksi, sillä materiaalit, keskustelut ja harjoitukset ovat paljolti verkossa. Jatko-opinnoissa joidenkin laitosten opetus on lähes kokonaisuudessaan verkkotuettua etäopiskelua. Perustutkinto-opetuksessa verkkoopetus on vielä vähäisempää, mutta esimerkiksi tutkintorakenneuudistuksen yhteydessä verkko-opiskelumuotoja on lisätty.
Virtuaaliyliopistokurssien ohella seurataan myös yliopistojen sisäisen
hankerahan jakoa, sen tuloksia sekä verkkomateriaalien käyttäjämääriä.
Taulukossa 2 nähdään verkko-opetuksesta vuosittain tilastoitavat tiedot.
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TAULUKKO 2. Nykyisiä tilastointitapoja
Verkko-opetuksena tarjotut opintojaksot Opettajille annettava TVT-koulutus
(tiedekunnittain)
• kurssimäärä
• opintojakson nimi
• opetustunnit
• lukumäärä
• ope.fi –taso
• opintopisteet
• osallistujat tiedekunnittain / oppi• taso (yleis-, perus-, aine-, syventäaineittain
vät opinnot)
• opiskelijaryhmät, joille opintojaksoa Opettajien osallistuminen valtakunnallisiin TVT-koulutuksiin (kuten TieVie)
tarjotaan
i.avoin yliopisto
• osallistujamäärä / osallistujat niii.täydennyskoulutus
mettyinä
iii.perusopiskelijat
• opintojakson aloittaneet / keskeyttäneet opiskelijat
• suoritetut opintopisteet
Tutkinto-opiskelijoille annettava akatee- Opetuksen kehittämisen tukipalvelut
misten opiskeluvalmiuksien opetus (opis- (tekninen, pedagoginen, hallinnollinen
kelutekniikka, informaatiolukutaito, TVT- tuki)
koulutus)
• tehdyt työtunnit
• kurssimäärä
• annettu yksilöllinen tuki tunteina ja
• opetustunnit
käyntikertoina
• osallistujamäärä (tiedekunnittain)
• opettajien tuotanto-ohjausten
määrä
• palvelujen käyttö laitoksittain
• tukipalvelujen käyttöaste
Oppimisympäristöjen (kuten Blackboard, Videoneuvotteluteknologia
FLE3, Moodle, Optima ja WebCT)
• käyttötunnit
• kurssimäärä
• tuettujen videoneuvottelujen määrä
• käyttäjätunnukset
• käyttötilastot
• tukipalvelujen käyttöaste
Verkkomateriaalit
Oppimateriaalituotantojen määrä (jaoteltuna esim. seuraavasti: valmistuneet,
• kurssimäärä
keskeneräiset, kehitysprojektit)
• käyttäjämäärä
Muut verkkomateriaalituotannot yliopistolle (esim. näyttelyt, konferenssit, väitöskirjat)
Koonnut Jonna Laimi

Useassa yliopistossa verkko-opetuksen tilastointia pidetään vielä vähäisenä ja vakiintumattomana. Ensisijaisesti tilastoidaan suoritettuja opintopisteitä sekä opintojaksojen virtuaalisuusprosentteja. Keskitettyä ja
säännöllistä tilastointia ja raportointia ei juuri ole eikä verkko-opetusta tilastoida opintojaksojen tarkkuudella systemaattisesti, vaan tiedekunnat,
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laitokset ja yksiköt voivat menetellä omien toiveidensa mukaan. Tiedekunnissa ja laitoksilla tilastoidaan monissakin eri yhteyksissä suoritettuja
tutkintoja ja tehtyä tutkimusta, mutta opetusta – verkko-opetus mukaan
lukien – tilastoidaan varsin vähän. Esimerkiksi kustannuslaskentaan ja
KOTA-tilastoihin tilastoidaan opettajien perusopetukseen, aikuiskoulutukseen ja jatkokoulutukseen käyttämät tunnit erittelemättä kuitenkaan
verkko-opetusta tai muita opetusmuotoja. Opettajien työsuunnitelmista
kerättyinä nämä opetustuntitiedotkaan eivät ole eksakteja. Laitostasolla
tietoa on kerätty opettajien TVT:n käytöstä, käyttötaidoista ja koulutustarpeista. Tietoverkkojen hyödyntäminen opetuksessa on monesti niin
uusi asia, ettei verkko-opetuksen tilastointi ole vielä noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi.
Tilastotietojen vähäisyydestä huolimatta tietoverkkoja hyödynnetään
opetuksessa varsin paljon. Opintojaksokuvaukset löytynevät käytännössä kaikkien yliopistojen www-sivuilta. Erään yliopiston arvion mukaan 70
prosenttia sen opettajista käyttää näitä kurssikuvaussivuja kursseihinsa
liittyvän verkkomateriaalin, luentomonisteiden, artikkeleiden ja tehtävien,
jakamiseen. Lisäksi pienempi osuus opettajista käyttää opetuksessaan
eri oppimisalustoja. Tilastointikäytännöt ja tilastoinnin vakiintuneisuuskin
kuitenkin vaihtelevat yliopistoittain. Joissakin yliopistoissa on sovittu esimerkiksi parin vuoden välein toistettavassa verkko-opetuksen kartoituksessa seurattavista muuttujista. Monissa yliopistoissa ollaan parhaillaan
kehittämässä ja ottamassa käyttöön sähköisiä opintotietojärjestelmiä,
joiden toivotaan auttavan myös tilastoinnin kehittämistä.
Avoimessa yliopistossa verkko-opetusta on tilastoitu jo pitkään. Avoimen
yliopiston keskeisiä tilastointiyksikköjä KOTA-tilastoissa ovat opiskelijamäärät, laskennalliset kokovuotiset opiskelijapaikat sekä tarjottujen ja
suoritettujen opintopisteiden määrät koulutusaloittain. KOTA-tilastoissa
verkko-opetusta ei eritellä, mutta sen sijaan opetusministeriön avointen
yliopistojen toteutumaa koskevassa kyselyssä kerätään tietoja myös
verkkokursseista. Nämä tiedot ovat osa opetusministeriön ja yliopistojen
välistä tulosohjausprosessia, vaikkeivät suoranaisesti vaikutakaan avointen yliopistojen rahoitukseen.
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Käyttökelpoiset tilastointitavat ja saatu tieto

Vastaajia, joiden organisaatiossa verkko-opetusta tilastoitiin, pyydettiin
arvioimaan, mitkä ovat käyttökelpoisia ja hyödyllisiä verkko-opetuksen
tilastointitapoja ja mitä verkko-opetusta koskevaa tietoa heidän yliopistonsa saavat nykyisistä tilastollisista indikaattoreistaan. Vastauksissa
yleisemmin käytettyjä tunnuslukuja pidettiin myös varsin toimivina. Käytännöllisesti katsoen kaikki vastaajat pitivät tärkeänä seurata opiskelijamääriä. Siinä, miten tarkasti opiskelijamääriä tulisi eritellä, mielipiteet
eroavat. Toisaalta pidettiin tärkeänä eritellä verkko-oppimateriaalien
käyttäjämääriä ja monimuoto-opetuksen opiskelijamääriä, toisaalta korostettiin opetuksen kokonaisseurannan ja -tilastoinnin merkitystä. Opintojakson tarkalla virtuaalisuusprosentilla ei nähty varsinaista käyttöarvoa,
mutta sen sijaan erittäin keskeisenä pidettiin tietoa siitä, mitkä kurssit
ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopetuksena. Erityisen arvokkaaksi tiedoksi nimettiin kursseille osallistuneiden muiden yliopistojen
opiskelijoiden määrä, sillä sen nähtiin kuvaavan opintojen joustavuuden
ja vaihdettavuuden astetta.
Oppimisympäristöjen tuottamia tietoja, kuten kurssien ja käyttäjätunnusten määrä ja opiskelijoiden käyntikerrat kurssialueella, pidettiin varsin yksimielisesti tarpeellisina tietoina. Oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden seurata opiskelijoiden osallistumiseen liittyviä määrällisiä tietoja,
kuten opiskelijoiden läsnäoloa oppimisympäristössä, viimeisen käyntikerran ajankohtaa ja keskusteluaktiivisuutta. Vastaajat totesivat, että yhtä
lailla osallistuminen kuin osallistumattomuuskin ovat hyödyllisiä tietoja,
mutta näiden tietojen tulkintaan liittyvä kysymys on, mitä viestien määrä
kertoo: kertooko viestien määrä pelkästään volyymistä vai myös todellisesta osallistumisaktiivisuudesta. Osallistumisaktiivisuudesta kerätään
tietoa oppimisympäristön tuottamien tunnuslukujen ohella myös palautelomakkein.
Verkko-oppimateriaalien ja muiden verkkomateriaalien tuotantojen sekä
TVT-koulutusten ja niiden osallistujien määrien todettiin antavan hyödyllistä tietoa toisaalta käyttäjien ja materiaalien määrästä ja käytöstä, toisaalta siitä panoksesta, millä verkko-opetuksen tuottamista ja käyttöä
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tuetaan. Henkilöstön osallistumisen käyttökelpoisiksi seurantatavoiksi
nimettiin verkko-opetuksen kehittämisen avuksi tarjottu tekninen ja pedagoginen koulutus, tähän koulutukseen osallistuminen sekä opettajien
tuottamien verkko-opetushankkeiden määrä. Ope.fi- ja muun täydennyskoulutuksen tilastotiedot myös sisällytetään KOTA/TÄTI-tietokantaan ja
vaikuttavat aikuiskoulutuksen tuloksellisuuteen. Opetuksen kehittämisen
tukipalvelujen käytön tilastojen avulla voidaan arvioida, kuinka paljon
henkilöresursseja tarvitaan tulevaisuudessa ja mihin palveluihin tulee
suuren kysynnän vuoksi panostaa enemmän. Määrällisiä volyymitietoja
seuraamalla voidaan saada tietoa kehityksen suunnasta. Kun määrälliset
tiedot yhdistetään kerättyyn sanalliseen palautteeseen, voidaan arvioida,
ovatko käyttöönotetut palvelut riittävän helppokäyttöisiä ja hyödyllisiä.
Opiskelijoille annettavan akateemisten opiskeluvalmiuksien opetuksen
tilastoinnin ilmeisin arvo on toiminnan kehittymisen vertailu vuodesta toiseen.
Useissa yliopistoissa ainelaitokset keräävät opiskelijoilta palautetta jokaisesta opintojaksosta riippumatta siitä, onko kyseessä verkko- vai lähiopetuksena toteutettu opintojakso. Pidemmillä, esimerkiksi vuoden
kestävillä, kursseilla voidaan tehdä erilliset väli- ja loppuarvioinnit. Yksi
käytetty palautetapa on kerätä 1–2 vuotta valmistumisen jälkeen vielä
niin kutsuttu viivästetty palaute. Parhaimmillaan tällainen pitkän aikavälinen palaute mahdollistaa erilaisten opetusmuotojen vertailun.
Tilastoinnin puutteet

Vastaajilta kysyttiin, mitä puutteita, epäkohtia ja/tai ongelmia verkkoopetuksen nykyisessä tilastoinnissa on. Vastauksista korostui verkkoopetuksen käsitteen määrittelyn ongelmallisuus: verkko-opetus määritellään eri yhteyksissä eri tavoin ja samalla sitä tilastoidaan monin eri tavoin
ja menetelmin. Varsinkin virtuaaliyliopistohankkeisiin liittyvää opetusta
tilastoidaan laajasti, mutta tämä opetus ei kata yliopiston koko verkkoopetusta. Virtuaaliyliopistokurssien määrääkään koskevat tiedot eivät
kuitenkaan ole virheettömiä: kaikkia kursseja ei välttämättä ole ilmoitettu
SVY:n portaaliin ja siten yliopistossa voi todellisuudessa olla ilmoitettua
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enemmän verkko-opetusta. Tällaisen hankesidonnaisen tilastoinnin heikkoutena on myös, että hankkeen päättyessä myös hankkeeseen liittyvä
tilastointi päättyy. Oppimiskeskukset puolestaan tilastoivat varsin kattavasti TVT-opetuskäytön koulutusten, niiden opintopisteiden, osallistujien
ja suoritettujen opintopisteiden määrää, opettajille ja/tai opiskelijoille annetun teknisen ja pedagogisen tuen, oppimisympäristöjen hyödyntämisen ja opiskelijoiden käytössä olevien työasemien määrää, mutta tämä
tilastointi ei kerro verkko-opetuksesta koko yliopiston tasolla.

eri laitosten ja yksiköiden välillä, eikä tarvittavia tilastotietoja välttämättä
ole lainkaan saatavilla.

Nykyiset tilastointitavat eivät välttämättä kata kaikkia kursseja, joissa
hyödynnetään verkko-opetusta. Opintojaksokuvausten opetussuunnitelmatekstien perusteella voitaisiin kyllä nykyäänkin kartoittaa verkkoopetuksen kokonaisuutta, mutta se ei vielä kertoisi tyhjentävästi virtuaalisuuden määrästä, verkkotyöskentelyn tavoista ja käytettävistä kurssimateriaaleista. Virtuaalisuusprosentin avulla saadaan puolestaan suuntaaantava käsitys verkko- ja lähiopetuksen suhteesta, mutta sekään ei kerro
verkko-opetuksen sisällöstä tai laadusta. Vastaajat kaipasivat erityisesti
tietoa siitä, ovatko tarjotut verkkokurssit kokonaan verkossa suoritettavia
vai lähiopetusta sisältäviä monimuotoisia opintojaksoja. Monimuotoopetuksen tilastointitavat koettiin varsin rajallisiksi: mahdollista on lähinnä laskea, kuinka monta opiskelijaa suorittaa opintojakson, jolla käytetään vaikkapa verkkomateriaalia. Verkko-opetuksen käytöstä kerätään
tietoa myös esimerkiksi opettajakyselyihin, mutta niiden vastausprosentti
jää usein varsin alhaiseksi, mahdollisesti kymmenen prosentin tietämiin.
Esimerkiksi Breeze-, Marratech-, Skype- ja muiden videoneuvottelujen
luku- ja osallistujamääriä ei välttämättä tilastoida lainkaan tai niitä tilastoidaan varsin vaihtelevasti. Lukumäärään voidaan merkitä joko yksinomaan opetustilaisuudet tai kaikki pidetyt videoneuvottelut. Osallistujamäärään voidaan puolestaan laskea joko oman yliopiston tiloissa olevat
osallistujat tai myös ”linjan toisessa päässä” olevat osallistujat. Myös
akateemisten opiskelutaitojen ja TVT-opetuksen sekä teknisen ja pedagogisen ohjauksen tilastointitavat ja tilastoinnin kattavuus vaihtelevat
vuosittain, koulutustyypeittäin ja järjestäjittäin. Verkko-opetuksesta koskevat tilastot eivät siis ole vertailukelpoisia eri yliopistojen tai yliopiston

Oppimisympäristöjen käyttäjämäärät eivät puolestaan välttämättä kerro
aktiivisten käyttäjien määrää. Mikäli opetusta tilastoidaan yhtenä kokonaisuutena, verkko-opetuksesta ei ole saatavissa erillisiä osallistujamääriä tai muita vastaavia tietoja. Toisaalta kurssien varsinaiset opiskelijamäärätkään eivät välttämättä kerro paljoa: pienissä yliopistoissa ja/tai valinnaisilla opintojaksoilla ei ole suuria osallistujavolyymejä, joilla voisi perustella tai ”todistaa” jotakin. Osallistujamäärien tilastointi ei puolestaan
kerro suoritettuja opintopisteitä, opetuksen ja oppimisen laadusta puhumattakaan.
Vaikea kysymys on myös, miten määritellä verkko-opintojakson opetustunnit, opiskelijan käyttämä työaika ja opettajan suunnitteluun ja opetukseen käyttämä aika. Opetustunnit ja opettajan työtunnit ovat kuitenkin
tärkeitä taloudellisiakin tietoja silloin, kun luentopalkkio maksetaan tunneittain. Opetustunnit ja opiskelijan työtunnit ovat puolestaan tärkeitä
opiskelijan oikeusturvan näkökulmasta: opiskelijan työmäärän tulisi samalla opintojaksolla olla sama riippumatta siitä, järjestetäänkö opetus
verkko- vai lähiopetuksena.
Henkilöstökoulutusten tilastointiin liittyvät omat erityiskysymyksensä.
Henkilöstökoulutuksissa tilastoidaan perinteisesti lähiopetustunteja, joten
oppimiskeskustenkin opetustilastoista saattaa puuttua verkko-opetus
niin, että opintojaksoista tilastoidaan vain lähiopetustunnit, ei esimerkiksi
virtuaalisuusprosenttia. Toisin kuin yliopiston perusopetuksessa, henkilöstökoulutuksessa keskeisin tunnusluku eivät välttämättä ole opiskelijoiden suorittamat opintopisteet, sillä henkilöstökoulutuksena tarjotuille luennoille ja harjoitustunneille osallistuvia henkilöitä on huomattavasti
enemmän kuin tietyn opintojakson tai -kokonaisuuden hyväksytysti suorittaneita henkilöitä. Varsinaisten opintosuoritusten lisäksi on siis tarpeen
tilastoida koulutusten osallistujamääriä yleensä.
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Henkilöstökoulutusten osallistujamäärien tilastointikaan ei kuitenkaan ole
yksiselitteinen asia. Henkilöstökoulutukset muodostuvat usein opintokokonaisuuksista, jotka jakautuvat opintojaksoihin. Opintojaksot puolestaan
jakautuvat moduuleihin, jotka vielä jakautuvat yksittäisiin luento- ja/tai
harjoituskertoihin. Tavat tilastoida tällaisen hierarkkisen opetuskokonaisuuden osallistujamääriä vaihtelevat. Jos lasketaan yhteen kaikkien eri
opetuskertojen osallistujamäärät, lukuun saattaa sisältyä sama henkilö
useampaan kertaan. Opetukseen osallistuneiden eri henkilöiden todellisen määrän laskeminen edellyttää nimettyjen osallistujien tilastointia, siis
erillisen opiskelijarekisterin ylläpitämistä. Henkilökunnan TVT-taitojen tilastollinen seuraaminen on erityisen haastavaa. Tietyn laitoksen henkilökunta on voinut osallistua henkilöstökoulutukseen ja laitoksella on siten
periaatteessa osaamista ja asiantuntijuutta aiheeseen, mutta käytännössä yliopistoissa henkilöstön vaihtuvuus on varsin suuri: monet edellisenä
vuonna koulutetut osaajat saattavat seuraavana olla vaikkapa virkavapaalla tai toisissa tehtävissä.

avulla voidaan seurata ja ennakoida tietojärjestelmien ja muiden tukipalvelujen tarvetta ja kysyntää, ja tähän tarkoitukseen on varmasti mahdollista kehittää vielä parempiakin tunnuslukuja. Nykyisessä tilastoinnissa
laadulliset indikaattorit ovat joko jääneet huomiotta tai mittarit ovat vaikeaselkoisia sekoittaen yhteen esimerkiksi erilaisten projektien tavoitteet
ja opetuksen laadun. Tulevan seurannankin epäkohta on, ettei verkkoopetuksen kattava arviointi varsinkaan laadullisesta näkökulmasta ole
mitenkään yksinkertaista. Siihen liittyy lukuisa joukko erilaisia tekijöitä
opetussuunnitelmallisista tavoitteista valittuihin opetusmenetelmiin ja välineisiin sekä opiskelijoihin liittyviin kontekstisidonnaisiin muuttujiin.

Vastaajat toivat esille myös tilastoinnin teknisen problematiikan. Verkkoopetusta ei pystytä kartoittamaan ”automaattisesti”, muun opetuksen
kohdalla käytettyjen kurssitietokantojen ja -rekistereiden avulla, sillä
verkkokursseja ei eritellä opintorekistereissä. Koska yliopistojen tietohallintojärjestelmät eivät suoraan tuota tarvittavia tilastotietoja, tilastointi on
tehtävä ”käsityönä”. Verkko-opetuksen tilastointi perustuu tiedekuntien
tai opettajien manuaaliseen raportointiin, minkä vuoksi tilastointi on puutteellista. Uusiin tietohallintojärjestelmiin kohdistuu tältä osin paljon toiveita: ihanteena olisi saada tilastot ”nappia painamalla”, suoraan opintotietojärjestelmästä ilman tietojen manuaalista käsittelyä.
Tällä hetkellä saatava tieto ei kuvaa riittävästi verkko-opetuksen kehittymistä: koska tietoa kerätty vasta vähän aikaa, trenditietoja ei ole saatavissa. Verkko-opetusta koskevia tilastotietoja ei myöskään tarkastella
suhteessa yliopiston koko opetukseen. Pysyväisemminkin puute on tietenkin ajasta: sekä verkko-opetuksen seuranta että seurannan perusteella toteutettu toiminnan tukeminen vaativat aikaa. Nykyisin käytetyt tunnusluvut myös kertovat nimenomaan määrällisistä tuloksista. Niiden

Toivotut tilastointitavat

Vastaajilta tiedusteltiin, miten he haluaisivat tilastoida verkko-opetusta ja
mitä verkko-opetusta koskevia tilastotietoja olisi tarpeen kerätä. Vastaajat korostivat, ettei verkko-opetusta pidä tilastoida erikseen, vaan yhtenä
opetusmuotona muiden mukana ja samojen muuttujien – tärkeimpinä
osallistujamäärät ja opintosuoritukset – osalta. Koko opetuksen tilastoinnin pohjaksi mahdollinen opintojaksojen jaottelu olisi seuraava:
• Täysin verkossa opiskeltavat ”puhtaat” verkkokurssit.
• Osittain verkossa opiskeltavat kurssit, joihin kuuluisivat monimuotoiset, verkkotuetut ja/tai verkkomateriaalia hyödyntävät kurssit.
• Lähiopetuksena opiskeltavat kurssit.
Verkko-opetuksen tilastointiin tarvitaan selkeitä määritelmiä, esimerkkinä
itseopiskelun ja verkko-opiskelun ero. Tilastoihin tulee sisällyttää sekä
tarjolla ollut että toteutunut opetus. Koulutuksen järjestäjän näkökulmasta
tarvitaan myös luotettavaa tilastointia siitä, kuinka monta prosenttia opiskelijoista suorittaa verkkokursseja. Tulokset voivat olla harhaanjohtavat,
jos prosenttiluku muodostuu vain kyselystä, otannasta tai muulla vastaavalla tavalla.
Kustakin opintojaksosta mielekkäiksi ja melko helposti kerättäviksi tiedoiksi vastaajat nimesivät seuraavat:
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TAULUKKO 3. Opintojakson toivotut tunnusluvut
9 Opintojakson nimi
9 Opintojakson oppiaine
9 Opintojakson laajuus
opintopisteinä
9 Opintojen taso
 yleisopinnot
 perusopinnot
 aineopinnot
 syventävät opinnot

9 Opetusmuodot
 lähiopetus
 monimuoto-opetus
 puhdas verkko-opetus
i. synkronista (samanaikaista)
ii. asynkronista (eriaikaista)
 verkkotuettu opetus
i. vaatii verkkoyhteyden, esim. verkossa
olevat materiaalit
 itsenäinen opiskelu
i. ei vaadi verkkoyhteyttä

9 Osallistujat
9 Toteutustapa
 omasta yliopistosta
 oman yliopiston yk muista kotimaan yliopissin toteuttama
toista (JOO-opinnot)
 toteutettu kotimai ulkomaisista yliopistoista
sena yhteistuotan lukumäärä
tona
 sukupuoli
 toteutettu kansain ikä
välisenä yhteistuotantona
9 Aloittaneet / keskeyttäneet
9 Opetusmuotojen mää9 Hyväksytyt suoritukset
rälliset tiedot
 opiskelijamäärä
 opetuskerrat
 opintopisteet
 opetustunnit
9 Käytetty opetusteknologia 9Virtuaalisuusaste
 verkko-opetuksen
 oppimisalusta
osuus opintojaksosi. Blackboard
ta (tuntia kokonaisii. Moodle
tuntimäärästä)
iii. Optima
 lähiopetuksen
iv. WebCT
osuus opintojaksosv. jne.
ta (tuntia kokonais muut tekniset välineet
tuntimäärästä)
i. Breeze
ii. Marratech
iii. Skype
9 Hyväksytty suoritus
iv. jne.
 edellyttää verkkoopetukseen osallistumista
9Verkko-opetuksen muodot
 edellyttää lähiope ohjaus verkossa
tukseen osallistu harjoitukset / tehtävät
mista
 keskustelupalsta
 videoneuvottelu
 muu yhteistoiminta
verkossa
Koonnut Jonna Laimi

Kurssin aloittaneiden ja päättäneiden määrää on tarpeen tarkastella tarkemminkin selvittäen, mihin vaiheeseen kurssin keskeyttäminen ajoittuu
ja mitkä sen syyt ovat. Onko syynä vaikkapa kurssin ajoitus? Näin ongelmakohtaa on mahdollista pyrkiä korjaamaan ja sitä kautta nostaa
kurssin suorittaneiden määrää. Kurssin läpäisseiden osuutta – kuten
muitakaan määrällisiä tietoja – ei tule tarkastella sellaisenaan, vaan asiaan vaikuttavat taustatiedot ja poikkeamat huomioon ottaen ja korjaten.
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Perinteisesti varsinkin avoimille yliopistoille ja niiden opiskelijoille keskeinen tieto on, mitkä opintojaksot voidaan tarjota joustavasti opiskelijoille
näiden asuinpaikasta riippumatta. Yhä useammat perusopiskelijatkin etsivät nimenomaisesti kursseja, jotka on mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Verkko- ja lähiopetuksen osuudet opintojaksossa ovat siten myös
opiskelijoita kiinnostavia tietoja.
Opettajan näkökulmasta kiinnostava verkkokurssin sisäinen tilastollinen
tieto on, kuinka paljon opiskelijat todella käyvät oppimisympäristössä
ja/tai tekevät siellä jotain. Tämä seuranta tulee perustaa useampiin tekijöihin, sillä esimerkiksi pelkästään kirjoitettujen keskusteluviestien määrän seuraaminen jättää huomiotta ”hiljaiset” osallistujat, jotka eivät osallistu keskusteluun, mutta seuraavat sitä aktiivisesti ja voivat siten myös
oppia paljon. Tämä sama ilmiö toki esiintyy luennoillakin: osa opiskelijoista osallistuu aktiivisesti keskusteluun, toiset eivät. Keskusteluaktiivisuus tai -passiivisuus ei sinänsä kerro opiskelijan oppimisesta.
Opettajille kiinnostavaa voi olla verkkokurssin vuorovaikutuksen määrän
seuraaminen, mutta tiedon kerääminen verkkokurssin vuorovaikutuksellisuudesta ja intensiteetistä varsinkin osallistujien näkökulmasta voi olla
työlästä ja vaikeaa, eikä siihen ole olemassa valmiita malleja. Eräs keino
tähän on se, että kurssin vetäjät tekevät niistä itselleen lähes reaaliajassa ”tilastointia” esimerkiksi kurssipäiväkirjan muodossa. Opiskelijan oppimisympäristön hyödyntämisaktiivisuutta on mielenkiintoista verrata
myös opiskelijan kurssilla menestymiseen.
Hyödyllistä olisi saada tietoa myös verkko-opetuksen suhteellisesta määrästä, jossa tunnuslukuna voi olla vaikkapa verkko-opetuksessa suoritetut opintopisteet suhteessa kaikkiin suoritettuihin opintopisteisiin. Näitä
tietoja tulee tarkastella myös suhteessa ainelaitosten henkilömääriin, kyseisen (erillis)laitoksen koko opetustarjontaan ja koko yliopiston opetukseen. Tarpeen on tarkastella myös suoritettujen opintoviikkojen kustannuksia ja eri opetusmuotoihin budjetoitujen resurssien käyttöä, siis opetuksen tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Tähdellinen, mutta vaativa
tehtävä olisi verkko-opetuksen panos–tuotos -mittarin (esimerkiksi mitä
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yhden neljän opintopisteen laajuisen opintojakson oppimateriaalin tuottaminen maksaa) kehittäminen.
”Perinteisen” ja verkko-opetuksen vertailu on erittäin tarpeellista, mutta
luotettavien indikaattorien kehittäminen siihen on jo haastavampi kysymys. Opiskelijoiden eri opiskelumuodoissa suorittamat opintopisteet
(esimerkiksi suhteessa opiskelijoiden koko opintopistekertymään) yhdistettynä sanalliseen palautteeseen saattaisivat tuottaa hyödyllistä tietoa.
Hyvä mahdollisuus vertailevan tiedon kokoamiseen on opintojakson
muuttaminen verkkokurssiksi, jolloin voidaan verrata opiskelijoiden menestymistä aiemmalla ja uudella kurssilla. Vaihtoehtoisesti tilanne, jossa
kurssi tarjotaan sekä ei-verkkoperusteisena että verkko-opetuksena,
mahdollistaa vertailutiedon keräämisen. Tässä vertailussa hyödyllistä olisi selvittää opetusmuodon tuottamia kompetensseja: millaisella kurssilla
opiskelija oppii parhaiten.
Pedagogiikan näkökulmasta verkko-opetuksen tilastointi liittyy kiinteästi
KoMiTi-hankkeen muihin teemoihin: verkko-opetuksen tuottamiin kompetensseihin ja verkko-opiskelun mitoitukseen. Verkko-opiskelun mitoitus
on määritelty opintojaksoja pisteytettäessä. Sekä opintojakson opintopisteiden että opintojakson suoritusarvioinnin/arvosanan tulisi kuitenkin vastata myös opintojakson kuormitusta ja opiskelijan opintojaksoon käyttämää työaikaa siten, että ymmärtävä oppiminen mahdollistuu. Sen vuoksi
on tärkeää saada lisää tietoa opiskelijoiden ajankäytöstä. Kysyttäessä
opiskelijoilta heidän verkko-opintojakson suorittamiseen käyttämäänsä
aikaa opiskelijoiden aika-arviot ja se, mitä he sisällyttävät opiskeluaikaan, vaihtelevat suuresti.
Edellä taulukossa 3 esittelyjen yksittäiseen opintojaksoon liittyvien tietojen lisäksi vastaajat nimesivät useita tarpeellisia mitattavia tietoja (taulukko 4).
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TAULUKKO 4. Muut toivotut tunnusluvut
Henkilöstön osaaminen
Opiskelijoiden akateemiset
• Opettajien osallistuminen TVT- ja opiskeluvalmiudet
ope.fi-koulutuksiin
• ATK-valmiudet
• Suoritetut kurssit
• tiedonhakuvalmiudet
i. tarjotut kurssit
• Opettajien TVT-valmiudet
ii. tarjotut opintopisteet
• Ope.fi-tasojen saavuttaminen
iii. tarjotut opetustunnit
• Yliopistopedagoginen koulutus
iv. osallistujat tiedekunnittain
• Tukipalveluiden asiantuntijoiden kouv. suoritetut opintopisteet
luttaminen
Opetus- ja opiskeluympäristön kehittyminen
Oppimisympäristöjen aktiivisesti käytetyt
• Työasemien lukumäärä ja ajantasai- käyttäjätunnukset
suus
Verkko-opiskelijoiden osuus yliopiston kai• Ohjelmistojen ajantasaisuus
kista opiskelijoista
• Työryhmätilat
• ATK-tilat
Opiskelijan verkkokurssin suorittamiseen
i. määrä
käyttämä aika
ii. käyttöajat
Käytetty tekniikka
Verkkomateriaalituotannon määrä
• Käytetyt oppimisympäristöt vs. www• Verkkojulkaiseminen
sivut
• Verkkotiedotus
• Videoneuvottelulaitteistojen käyttö
• Elektroniset tiedonlähteet
i. kokoukset vs. opetus
• Verkko-oppimateriaalit
ii. yksikkö / oppiaine
• Opiskelun tietojärjestelmät
iii. aihe
iv. käytetty aika
Verkkokurssilla käytetyt opetusmenetelmät /
• Oppimateriaalituotannot
pedagogiset ratkaisut
i. sisältökuvaus
ii.oppiaine
Verkkoaineistojen hyödyntäminen
iii.tekniikka
• Muun tekniikan käyttö opetuksessa
Opetuksen kehittämisen ohjauksen / tuen Henkilöstölle ja opiskelijoille annetun wwwkäyttö
tuen käyttö
• Tekninen
• Käyttömäärät: kerrat / tunnit
• Pedagoginen
• Vaikuttavuus
• Hallinnollinen
i. oppiaine
ii. käytetty aika
Yhteistyö verkko-opetuksessa
Palkkausjärjestelmät
• kansainvälinen
• Kehitys
• kansallinen
• Mahdolliset ongelmat
Tuntisuunnitelmat
Alueellinen verkkokoulutustarjonta
• Kehitys
• Mahdolliset ongelmat
Tekijänoikeudet
• Sääntöjen kehitys
• Mahdollisten kiistojen määrä

Koonnut Jonna Laimi
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Vastaajat totesivat, että verkko-opetuksen näkyväksi tekemisessä tulee
muistaa myös opettajan työn näkyväksi tekeminen. Opetuksen muuttuessa, siis muutettaessa luentoja ja muuta lähiopetusta opiskelijoiden
omatoimiseksi etäopiskeluksi – joko verkossa tai ilman verkkoa – opetus
näyttää ikään kuin häviävän. Perinteisesti on laskettu ainoastaan lähiopetustunteja opiskelijoiden ohjauksen ja töiden kommentoinnin jäädessä laskelmien ulkopuolelle. Ainakin toimintayksikön tasolla tarvitaan
tieto, miten verkko-opetus vie opettajan aikaa, jotta työtehtävät voidaan
suunnitella mielekkäästi. Yleispätevien kaavojen sijaan tämän tiedon tulisi perustua todelliseen ajankäyttöön. Verkko-opettajan työtä voisi tehdä
näkyväksi tilastoimalla esimerkiksi seuraavia tietoja:
TAULUKKO 5. Verkko-opettajan työn tilastointi
9 Uuden verkkokurssin 9 Kurssin edelleen kesuunnitteluun ja tuothittämiseen käytetty
tamiseen käytetty aika
aika

Oikealla mainitut
suhteessa
 kurssin laajuuteen
 suoritettuihin
opintopisteisiin

9 Verkkokurssin toteut- 9 Uuden verkkokurssin
tamisen vaatima aika
suunnitteluun ja tuotosa-alueittain
tamiseen
käytetyt
 tehtävien ym. valmismuut resurssit
telu ja tarkastami esimerkiksi tekninen
sen henkilöstön
 verkkokeskustelun
työaika
ohjaaminen ja seuraaminen
 sähköpostiviestien
lukeminen ja kirjoittaminen
9 Opettajien ja tutorei- 9 Opettajien käyttämät
den määrä verkkoverkkokurssilla
oppimateriaalien
muodot ja tuotantota9 Opettajien pedagogivat
nen koulutus
Koonnut Jonna Laimi
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Tilastojen käyttötarpeet

Vastaajilta kysyttiin, mihin he tarvitsisivat verkko-opetuksen tilastointia tai
miten he voisivat sitä hyödyntää. Verkko-opetuksen käyttömahdollisuuksiksi vastaajat nimesivät seuraavat:
TAULUKKO 6. Tilastojen käyttötarpeet
9 Opetustarjonnan koko- 9 Henkilöstön kouluttau- 9 Yliopiston markkinointi
naisseuranta
tumiseen motivointi
 kotimaassa
 kansainvälisesti
9 Opetussuunnitelmatyö 9 Henkilöstön palkitseminen
9 Opetuksen
kehittäminen ja kohdentaminen
9 Opetuksen tukipalvelui- 9 Hanketoiminta
den toimivuuden seuraaminen, kehittäminen 9 Organisaatioiden
ja kohdentaminen
nen yhteistyö
9 Opetustuotannon rahoi- 9 Opintoneuvonta
tus- ja muu resurssisuunnittelu

9 Toiminnan
vaikuttavuuden arviointi
väli9 Benchmarking
9 Tulosneuvottelut

9 Päätöksenteko
Koonnut Jonna Laimi

Vastaajat totesivat, että koska yhteiskunta- ja koulutuspoliittisena tavoitteena on lisätä ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia, tämän asetetun tavoitteen toteutumista tulee seurata. Tilastoilla voidaan osoittaa verkko-opetuksen ja sen määrän kehittymistä ja käyttöastetta yliopistoittain, tiedekunnittain ja/tai (erillis)laitoksittain eri vuosina.
Tilastoinnilla on myös yleistä tutkimuksellista arvoa: määrällisten tietojen
avulla voidaan tutkia verkko-opetusta koskevien oletusten todenperäisyyttä.
Yliopiston tasolla tarvitaan tietoa siitä, miten oman yliopiston ja SVY:n
strategioissa asetettuihin tavoitteisiin päästään. Tilastointi voi palvella
strategioiden toteutumisen seurantaa tuottamalla tietoa esimerkiksi siitä,
miten opettajien TVT-opetuskäyttö ja opiskelijoiden verkko-opiskelutaidot
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ovat kehittyneet, montako verkkokurssia oman yliopiston opetusohjelmaan on tuotettu, montako yhteiskäyttöistä/jaettua verkkokurssia on tuotettu ja miten ne ovat vaikuttaneet opiskelijoiden liikkuvuuteen, montako
yliopiston kurssia tarjotaan SVY:n portaalin kautta ja kuinka suuri osa yliopiston alueellisesta koulutustarjonnasta toteutetaan verkko-opetuksella.

opetustavoista, erilaisista opetustavoista ylipäänsä. Tätä tietoa voidaan
käyttää hyväksi esimerkiksi kartoitettaessa henkilöstökoulutustarpeita.

Verkko-opetuksen tilastointia tarvitaan sekä koko yliopiston että sen eri
yksiköiden tasolla opetustarjonnan kokonaisseurannan, opetussuunnitelmatyön, toiminnan koordinoinnin, rahoitus- ja resurssisuunnittelun,
päätöksenteon, benchmarkingin, tulosneuvottelujen ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin tueksi. Tilastointia voidaan hyödyntää myös palvelujen tarkastelussa. Verkko-opetuksen tuottamisen tueksi tarvitaan muun
muassa infrastruktuuri, järjestelmiä, koulutusta ja tukipalveluja, joiden
kohdalla tulee tehdä panos–tuotos -tarkastelua. Numeeriset tiedot ovat
tärkeitä tehtäessä päätöksiä resurssien jakamisesta, tukihenkilöstön
määrästä ja laitteistojen ja ohjelmien hankinnasta. Esimerkiksi verkkokurssimäärien avulla voidaan osoittaa verkko-opetuksen tukipalveluiden
ja opetuksessa käytettävien TVT-välineiden tarpeellisuus. Siten verkkoopetustilastoja voidaan käyttää verkko-opetuksen kehittämiseen ja legitimoimiseen.
Tieto henkilöstön osaamista, kuten suoritetuista ope.fi -koulutuksista ja
verkko-opetuskokemuksesta, on tarpeen, jotta löydetään parhaita käytäntöjä ja vaikkapa seminaarien luennoitsijoiksi opettajia, jotka voivat ohjata ja inspiroida työtovereitaan. Tilastoinnin avulla voidaan arvioida,
missä ja minkälaisia resursseja tarvitaan vastaisuudessa tukemaan opettajia opetuksen kehittämisessä. Tilastot kertovat toisaalta, missä aineissa
verkko-opetuksesta on jo olemassa asiantuntemusta niin, kehityksen voi
olettaa etenevän ilman erityispanostusta, ja toisaalta tuovat esille ne alueet, jolla kukaan henkilökunnasta ei ole saanut koulutusta tai osallistunut
kehityshankkeisiin ja joihin siten pitää erikseen panostaa. Näin tavoitetaan oikeat henkilöt ja jaetaan taloudelliset, tekniset ja opetukselliset
voimavarat tarkoituksenmukaisella tavalla. Tilastointikäytännön vakiinnuttua tilastoinnilla voidaan saada tietoa laajemminkin paitsi verkko-

Henkilöstökoulutustilastojen avulla voidaan myös arvioida vaikutuksia,
joita odotetaan henkilöstön osallistumiselta pidempiin täydennyskoulutusohjelmiin (esim. TieVie, LIN, yliopistopedagogiikka). Keskeinen kysymys on, kuinka käyttää tilastointia motivoimaan henkilöstöä opetusvalmiuksiensa kehittämiseen. Verkko-opetuksen tilastointi voi tukea ja auttaa opettajien työsuunnitelmia laadittaessa ja työaikaa jaettaessa. Merkittävä keino olisi esimerkiksi yliopistopedagogiikan tai TVT-koulutukseen
osallistumisen tai verkko-opetuksen kehittämisen huomioon ottaminen
kehitys- ja palkkakeskusteluissa tai muissa palvelukorvauksissa. Työnantajan verkko-opetuksen kehittämiselle antaman arvostuksen katsottiin
vaikuttavan merkittävästi henkilöstön motivaatioon.
Tilastojen avulla voidaan selvittää myös sitä, miten ja missä määrin verkko-opetusta käytetään eri tieteenaloilla ja eri tarkoituksissa. Tilastotiedot
voivat palvella eri yhteyksissä myös opetuksen ja opintojen mitoituksen
suunnittelua. Verkko-opetuksen kehittämisessä keskeistä on luoda korkealaatuisia kursseja, joilla opiskelijat oppivat. Jos henkilöstöä ja opiskelijoita koulutetaan hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä, halutaan
toki myös tietää, kuinka niitä käytetään ja mitä hyötyä niistä on. Tarpeellista on tutkia, kuinka paljon aikaa opiskelijoilta todella menee opintojakson suorittamiseen ja miten opetussuunnitelmaa siltä osin tulee parantaa. Tärkeää on saada erityyppistä ja syvempää tietoa: miten ja mitä eri
oppimisympäristöjä ja tekniikoita eri organisaatioiden eri opettajat käyttävät ja miten he kehittävät opetustaan, työtapojaan ja -menetelmiään.
Tilastoinnin avulla opettaja voi hahmottaa meneillä olevan kurssin tilannetta, tehdä päätelmiä ja muokata kurssin kokonaistoteutusta. Kurssin
päätyttyä tilastoinnin avulla voidaan analysoida kurssin tavoitteiden toteutumista. Tilastotiedot auttavat suunnittelemaan ja kehittelemään kurssia jatkossa, vaikka tilastotieto onkin aina historiallista. Siten se antaa
kurssin järjestäjille tulevaisuuden varalta vain viitteellistä tietoa, sillä tavallista – ja tarpeellista – on, että opintojaksot vaihtuvat ja muuntuvat.
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Opetussuunnittelun kannalta tärkeää on siis myös reaaliaikaisen tiedon
kerääminen esimerkiksi välittömän opiskelijapalautteen avulla.

tärkeää on siten kaikkia opetusmuotoja koskevien tietojen vertailtavuus.
Mikäli tiedot ovat vertailtavissa, on myös helpompi puhua verkkoopetuksen puolesta, suunnitella sitä ja priorisoida sen kehittämistoimenpiteitä.

Opintoneuvonnassa tarvitaan tiedot opintojaksojen suoritustavoista.
Verkko- ja monimuoto-opintojaksojen systemaattinen erottelu palvelee
myös opiskelijoiden opintojen suunnittelua. Opiskelupaikkaa tai opintojaksoja valitsevat opiskelijat ovat kiinnostuneita siitä, kuinka joustavasti
kurssit voi suorittaa. Yliopistoon pyrkijät kysyvät usein, missä määrin
opinnot edellyttävät lähiopetukseen osallistumista ja missä määrin niitä
voi suorittaa etäopiskeluna vaikkapa omalta asuinpaikkakunnaltaan käsin, oman perhe- ja työtilanteensa mukaan. Yliopistossa, jossa verkkoopetusta on runsaasti, verkko-opetustilastot ovat merkittävä markkinointija opiskelijarekrytointikeino.
Myös yliopiston kansainvälisessä toiminnassa voidaan käyttää verkkoopetukseen liittyviä tilastollisia indikaattoreita. Useat tiedekunnat ja/tai
laitokset ovat mukana kansainvälisissä opetusverkostojen maisteriohjelmissa, joiden verkkokursseja kyseisen oppiaineen opiskelijat voivat suorittaa. Jos verkkokurssit jaotellaan tilastoinnissa yliopiston itse tuottamiin,
kotimaisiin ja kansainvälisiin, tilastoja voi käyttää yliopiston kansainvälisyyden seurantaan. Toki yksinomaan verkkokurssien määräkin kertoo
tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa ja opettajien valmiuksista käyttää teknologiaa. Siten verkko-opetuksen tilastointi antaa tärkeää
tietoa muille yliopistoille ja korkeakouluille sekä Suomessa että ulkomailla siitä, miten opetusta tietyssä organisaatiossa toteutetaan. Verkkoopetuksen tilastotietoa voidaan käyttää oman yliopiston markkinoimiseen
sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
Selkeät tunnusluvut siitä, miten verkko-opetus todella kehittyy, voivat
auttaa hälventämään verkko-opetukseen liittyviä ennakkoluuloja ja verkko-opetuksen ja lähiopetuksen välistä vastakkainasettelua. Verkkoopetukseksi tulkitaan usein yksinomaan verkossa järjestettävä, täysin virtuaalinen opetus. Siten asiaa kysyttäessä yleinen vastaus on, ettei verkko-opetusta ei käytetä, vaikka käytännössä useimpien opettajien opetuksesta löytyy verkko-opetukseksi laskettavia kokonaisuuksia. Erityisen

Numeerista tietoa tarvitaan ehdottomasti, mutta erityistä käyttöarvoa tilastoinnilla olisi, kun siihen yhdistettäisiin laadullinen tieto. Esimerkiksi
verkko-opetuksen määrät eivät yksinään kerro mitään toiminnan hyödyllisyydestä. Siitä tietoa voi kerätä vaikkapa sanallisen palautteen avulla.
Määrällinen ja laadullinen tarkastelu eivät kuitenkaan ole toisiaan poissulkevia, vaan tukevat ja täydentävät toisiaan. Tilastointi on yhdistettävissä laatutyöhön ja tilastointikriteereitä voi kehittää laadulliseenkin suuntaan.
Tilastointi voi palvella opetuksen sisällöllisten tavoitteiden toteuttamista
ja koko opetuksen kehittämistä. Opetuksen laadun kehittämiseen liitettävissä oleva määrällinen tieto on esimerkiksi se, kuinka paljon kursseilla
on keskeyttäneitä. Ilmoittautuneiden ja keskeyttäneiden määrän vertailun
lisäksi opetuksen kehittämiseksi on tietenkin tarpeen tarkastella keskeyttämisen syitä. Johtuuko keskeyttäminen siitä, ettei kurssin aihe kiinnosta? Onko opintojakson mitoitus väärä ja kurssi on liian työläs? Onko
opiskelija laskenut väärin oman ajankäyttönsä? Onko kurssilla käytetty
tekniikka on liian vaikea tai käytetyt opetusmenetelmät huonoja? Tähän
tarkasteluun tulisi laatutyössä yhdistää annetun avoimen opiskelijapalautteen kerääminen ja säilyttäminen. Laatutyössä tulee siis seurata
opiskelijoiden kokemaa opetuksen laatua, mukaan lukien kurssien saatavuus, sisällöllinen relevanttius ja kuormittavuus sekä opiskelijoiden kokema oppiminen suhteessa opintopisteisiin. Opiskelijapalautteesta kootut
laatuindikaattorit ovat arvokkaita, sillä ne antavat yleiskuvan opetuksen
tilasta ja kertovat opiskelijoiden kokemuksen toteutuneesta opetuksesta.
Aika ajoin on tarpeen seurata myös opettajien kokemuksia opetuksessa
saavutetusta tuloksesta (mikä ei missään tapauksessa tarkoita kurssiarvosanojen seurantaa).
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Vaikka opetuksen laadun mittaaminen on määrällistä tilastointia haastavampi tehtävä, mahdollista olisi seurata esimerkiksi sitä, miten opetuksen saatavuus (kuten SVY:n kautta opiskelijoille tarjolla oleva relevantti
opetustarjonta) muuttuu. Oman yliopiston sisällä laadullisen seurannan
tulee antaa tietoa siitä, onko virtuaaliopetuspanostus tehty sellaisiin
kursseihin, joissa virtuaaliopetuksesta saadaan lisäarvoa. Tällaisia ovat
muun muassa jatko-opintojen, avoimen yliopiston ja täydennyskoulutuksen kurssit. Toisaalta tulisi seurata sitä, miten oman yliopiston muiden
yliopistojen opiskelijoille tarjoama opetus kehittyy: tarjotaanko opetusta
ennen kaikkea oman yliopiston vahvuusalueilla ja lisätäänkö valtakunnallista opetustarjontaa muualta puuttuvalla opetuksella.

Tilastoinnista voivat vastata opettajat, hallintohenkilöstö, suunnittelijat tai
tutkijat. Tilastoinnin hajauttaminen usealle taholle edellyttää sujuvuutta ja
toimivuutta sekä tiedonkululta että käytettävältä tietojärjestelmältä. Jos
tilastointi hajautetaan useille tahoille ja/tai yksittäisille opettajille tilastoinnin muotoon kohdistuu runsaasti vaatimuksia: sen tulee olla yksiselitteistä, yksinkertaista, nopeaa ja selkeää. Verkko- ja monimuoto-opetusta –
ja siten sen tilastointia – voidaan toteuttaa kovin monilla tavoilla. Sen
vuoksi kaikkeen tilastointiin tarvitaan äärimmäisen selkeät kuvaukset,
joiden perusteella tiedonantaja osaa luokitella ja arvioida, miten oma
kurssi ja sen toteutus sijoittuvat luokituksessa.

Opetuksen kehittämiseen tulee yhdistää myös opetuksen kulurakenteen
tarkastelu ja vertailla verkko-opetuksen kustannuksia suhteessa ”perinteiseen” opetukseen. Yksi motivaatiotekijähän verkko-opetuksen kehittämiseen on kustannustehokkuus esimerkiksi suurten opiskelijamäärien
opettamisessa verkon kautta. Verkko-opetuksen aloituskustannuksiin on
virtuaaliyliopiston hankekautena saatu erillisrahoitusta, mutta tarkoitus
oli, että hankekauden päättyessä verkko-opetus ei enää maksaisi ylimääräistä, vaan päinvastoin säästäisi kustannuksia. Opetuksen kustannustehokkuutta ja tuottavuutta on tärkeä seurata säännöllisesti hankkeiden päätyttyäkin.
Tilastoinnin kehittämistoiveet

Vastaajilta kysyttiin, mitä kehitystoiveita heillä on verkko-opetuksen valtakunnalliselle ja yliopistokohtaiselle tilastoinnille. Toistuvasti vastaajat
totesivat, että verkko-opetus ei ole itseisarvo, vaan sillä pitää olla jokin
hyödyllinen peruste. Tilastointiperusteita määriteltäessä on vastattava
kysymyksiin:
• Kuka tilastoi?
• Kenelle tilastoidaan?
• Miksi tilastoidaan?

Vastaajat totesivat verkko-opetuksesta tarvittavan sekä valtakunnallista
että yliopistokohtaista tilastointia. Verkko-opetuksen valtakunnalliselle ja
yliopistokohtaiselle tilastoinnille esitetyissä kehittämistoiveissa nousivat
esille varsin samat asiat. Tiedon keräämisen aiheuttamaa työmäärää ja
frekvenssiä suhteessa saavutettavaan hyötyyn tulee pohtia tarkoin. Numeerisen tiedon käyttötarkoitus on määriteltävä yksityiskohtaisesti ja turhan tai ”mahdollisesti hyödyllisen” tiedon keräämisestä on pidättäydyttävä. Vaikka varsinkin valtakunnallisen tiedon keräämistä epäilemättä ryhmittävät opetusministeriön kanssa käytävät tulosneuvottelut, on aiheen
miettiä, pitääkö kaikki tieto kerätä vuosittain vai riittääkö laajemmille tiedonkeruille harvempi jaksotus kokonaiskehityslinjan näkemiseksi.
Tilastointitavoilta vastaajat toivovat helppoutta, käytännöllisyyttä ja ennen
kaikkea yhtenäisyyttä ja vertailtavuutta. Jotta verkko-opetusta voidaan
verrata vuosittain, kurssityypeittäin, järjestäjittäin ja yliopistoittain, tulee
sopia verkko-opetuksen yhtenäisestä tilastointikäytännöstä. Tilastoinnille
tarvitaan selkeät kriteerit, joihin kuuluvat muun muassa verkkokurssin –
tai erityyppisten verkkokurssien – määritelmä(t), tieto siitä, kuinka mitata
oppimisalustan aktiivisten kurssien määrää, kurssien aktiivisten osallistujien määrää tai videoneuvottelutekniikan käyttöä. Huolellisesti määritellyt
tilastointitavat tuottavat kompakteja ja luotettavia tilastoja ja kehityksen
seurannan käyriä tuleville vuosille.
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Tilastotieto tulee kerätä niin, että kerättyä tietoa voidaan hyödyntää
mahdollisimman monissa eri yhteyksissä. Tarvitaan yksi selkeä raportointimalli, jota voidaan käyttää eri tilanteissa sen sijaan, että esimerkiksi
opetuksen järjestäjät välittävät yhä uudestaan samoja tilastotietoja eri
muodoissa opetusministeriöön, eri yliopistoille ja korkeakouluille. SVY:n
ja yliopistojen omat tilastoinnit tulee synkronisoida.

Myös yliopistokohtaiselta tilastoinnilta vastaajat toivoivat yksinkertaisuutta ja oikeaan osuvuutta. Tilastoinnin tulee olla järjestelmällistä. Siihen tulee määritellä toimivat käytännöt ja selkeät vastuualueet eri toimijoiden
välille. Myös tilastoinnin teknisen tukiympäristön on oltava toimiva. Tilastoinnin tulee automaattista, vaivatonta ja sujuvaa sekä opettajille että järjestelmien ylläpitäjille. Tarvitaan yksi selkeä ja yksinkertainen järjestelmä
kurssille ilmoittautuneiden ja kurssin suorittaneiden rekisteröintiin sekä
tulosten dokumentointiin. Ihanteena on tilastoinnin sisältyminen esimerkiksi opetustietojärjestelmän kurssimäärityksiin jokaisen opintojakson yhteyteen ”automaattisesti” niin, ettei tilastointi vaadi erillistä työtä, vaan
verkko-opetuksen tilastotiedot voidaan poimia järjestelmästä esiin ikään
kuin ”sivutuotteina”. Tilastotiedon tulee myös olla saatavissa ulos valmiina, ilman erillistä manuaalista työtä. Verkko-opetuksen hyödyllisyys opetuksessa ja siihen liittyvän palautteen kerääminen tulee liittää osaksi laitosten normaalia opetussuunnittelu- ja laatutyötä ja niiden toteutumisen
seurantaa.

Valtakunnallisesti olisi hyvä saada 3–5 selkeästi määriteltyä mittaria, jotka toimisivat niin tiede- ja taideyliopistoissa kuin ammattikorkeakouluissakin. Näiden tunnuslukujen tulisi olla yhteisesti helposti sovittavissa, kerättävissä, ylläpidettävissä ja vertailtavissa. Tavoiteltavaa on löytää toiminnan ytimen kannalta olennaiset ja helposti raportoitavat mittarit, jotka
todella kuvaavat toimintaa. Näiden muutaman indikaattorin tulee osoittaa
oleellinen muutoksen suunta vuosittain, sen sijaan että kerätään kaikkea
mahdollista tietoa, joka "ehkä antaa jonkin tärkeän näkökulman". Tilastoinnissa tulee kysyä sellaisia tietoja, jotka mahdollistavat verrattavien
tunnuslukujen laskemisen ja järkevien päätelmien tekemisen. Valtakunnallisesti raportoitavien tunnuslukujen tulee olla suhteellisia (esimerkiksi
verkko-opetuksen määrä suhteessa opettajiin tms.), ei ”suoria” numeroita.
Tärkeää on, että tilastoidaan opetusta kokonaisuudessaan: sekä verkkoopetusta että lähiopetusta. Tilastoinnin keskittäminen pelkästään verkkoopetukseen ei ole tarkoituksenmukaista, sillä se on vain osa yliopiston
opetustarjontaa. Tärkeää olisi saada rakennettua tilastointimalli, missä
voitaisiin verrata (ja ristiin verrata) kokemuksia erilaisista opiskelutavoista: verkkotuettu teoriaopetus, verkkotuettu harjoittelu, lähiopetuksena toteutettu harjoittelu, luento-opetus, simulaatiot ja niin edelleen. Tällä hetkellä esimerkiksi opintopistemääritys tehdään yliopistoittain, mutta siinäkin on tärkeä pyrkiä yliopistojen väliseen yhdenmukaisuuteen ja vertailtavuuteen. Tärkeää on saada keskenään vertailukelpoisia tilastotietoja
esimerkiksi opiskelijoiden, opintopisteiden ja opetustuntien määristä. Valtakunnallisen tilastoinnin tulee olla teknisesti yksinkertaista toteuttaa –
toisin sanoen tietojen pitää tulla automaattisesti operatiivisista järjestelmistä.

Tilastoilla on käyttöarvoa vain, jos ne ovat tarvittaessa helposti saatavilla.
Siten verkko-opetuksen tietojen kattavan tilastoinnin ja tilastojen vertailtavuuden ohella tärkeää on tilastotietojen saatavuus ja välittäminen yliopistojen sisällä, yliopistojen välillä ja valtakunnallisesti.

4.5 Yhteenveto ja johtopäätökset tilastoinnin osalta
Verkko-opetuksen tilastoinnin osalta esiselvitykseen on kerätty tietoa
useammassa eri yhteydessä: hankkeen yhteisissä teemahaastatteluissa,
SVY-yhdyshenkilöille osoitetulla kyselyllä, pilottikoulutuksen osallistujilta
ja Tritonian tilastoinnin suunnitteluryhmältä. Tavoitteena on ollut koota eri
yliopistojen ja niiden eri toimijoiden näkemyksiä verkko-opetuksen nykyisistä tilastointikäytännöistä ja tulevista tilastointitarpeista.
Vaikka viitisenkymmentä eri vastaajaa toki esitti monia keskenään ristiriitaisia ja vastakkaisia käsityksiä, yllättävän monista asioista näyttää vallitsevan yhteisesti jaettu ja yleisesti hyväksytty mielipide. Yliopistojen eri
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yksiköiden edustajien kannanottojen välillä ei juuri ole ristiriitoja tai eroavaisuuksia, vaan varsin samoja asioita pidetään tärkeinä yhtä lailla ainelaitoksilla, opintohallinnoissa, oppimiskeskuksissa kuin täydennyskoulutusyksiköissäkin.
Verkko-opetuksen tilastoinnin kehittämistä ei juurikaan vastusteta tai pidetä tarpeettomana, mutta yksinomaan verkko-opetuksen tilastointi kyseenalaistetaan. Ymmärrettävää on, että verkko-opetusta yhä suhteellisen uutena ilmiönä seurataan – ja on kehitysvaiheessa tarpeellistakin
seurata – omana kokonaisuutenaan. Tulevina vuosina verkko-opetuksen
voidaan kuitenkin olettaa vakiintuvan pysyväksi osaksi normaalia opetustoimintaa, jolloin se muuttuu yhdeksi opetusmuodoksi muiden joukossa.
Siten verkko-opetuksen tilastointia ei tule kehittää erikseen, vaan kaiken
opetuksen – niin verkko-opetuksen, ”perinteisen” opetuksen kuin tulevien
uusien opetusmuotojenkin – tilastointia tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena.
Vaikka verkko-opetuksen nykyinen tilastointi koetaan vähäiseksi ja vakiintumattomaksi, käytännössä tilastotietoa on koottu ja käytetään runsaasti. Varsinkin opetuksen kehittämisyksiköt tilastoivat erittäin monipuolisesti omaa toimintaansa, kuten tarjoamansa ja toteuttamansa TVT-tuen
ja -koulutuksen tunti-, opintopiste- ja osallistujamääriä. Myös yleisimmin
käytetyt oppimisympäristöt tuottavat varsin yhtäläiset tiedot, joita seuraavat sekä oppimisympäristöjen ylläpitäjät että verkkokurssien opettajat.
Molemmat pitävät hyödyllisinä oppimisympäristöjen kurssi- ja käyttäjämäärien tilastointia. Opettajien opetussuunnittelua ja verkkokurssin ohjausta puolestaan auttavat opiskelijoiden osallistumisaktiivisuus ja muut
vastaavat käyttötiedot.
Käytössä olevat tilastolliset tunnusluvut koetaan tarkoituksenmukaisiksi
ja hyödyllisiksi. Varsin yksimielisesti hyödyllisiksi tunnusluvuiksi nimetään
opintojakson
• oppiaine
• laajuus opintopisteinä
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• taso (yleis-, perus-, aine-, syventävät opinnot)
• opiskelijat
o omasta yliopistosta
o kotimaasta
o ulkomailta
• suoritetut opintopisteet
• aloittaneet/keskeyttäneet opiskelijat.
Nämä tiedot ovat varsin perinteisesti ja vakiintuneesti seurattavia muuttujia ja koottavissa kaikista opintojaksoista opetusmuodosta riippumatta.
Näistä tunnusluvuista nykyisin vähiten käytettyjä, mutta tarpeellisena pidettyjä tunnuslukuja lienevät opintojakson aloittaneiden ja keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä ja näiden määrien vertailu, millä tiedoilla on
käyttöarvoa ennen kaikkea opetussuunnittelun ja opetuksen kehittämisen näkökulmasta.
Nimenomaisesti verkkokursseihin liittyvät tunnusluvut ovat poleemisempia. Ongelmallisimmaksi koetaan virtuaalisuusprosentti, jonka opettajakohtaista määrittelyä pidetään arvionvaraisena ja subjektiivisena. Virtuaalisuusprosentin todetaan kertovan suuntaa-antavasti verkkoopetuksen yleisyydestä, mutta muutoin sen käyttöarvoa pidetään melko
vähäisenä. Virtuaalisuusasteesta esitetyissä kommenteissa on selkeästi
nähtävissä verkko-opetuksen nopea kehittyminen: virtuaalisuusastetta ei
pidetä oleellisena tilanteessa, jossa useimpiin opintojaksoihin sisältyy
verkko-opetuksellisia elementtejä. Huomionarvoista on, että tietyn tietoja viestintätekniikan yleistyessä sitä ei enää pidetä erityisenä verkkoopetuksen tunnusmerkkinä. Esimerkiksi sähköposti kurssiohjaus- ja tiedotuskanavana sekä kurssimateriaalin jakaminen verkossa ovat niin yleisiä käytäntöjä, että ne ovat menettämässä aiemman asemansa verkkoopetuksen kriteereinä.
Virtuaalisuusprosentin sijasta toivotaan tilastoitavan sataprosenttiset, kokonaisuudessaan verkossa toteutetut opintojaksot. Opintojaksokuvauksiin haluttaisiin tieto siitä, edellyttääkö opintojakson hyväksytty suorittaminen lähiopetukseen osallistumista vai voiko opintojakson suorittaa ko-
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konaisuudessaan etäopiskeluna. Tämän tiedon nähdään palvelevan yhtälailla SVY-yhteistyön ja opiskelun joustavoittamisen seurantaa, opiskelijarekrytointia ja markkinointia, opetussuunnittelua ja opintoneuvontaa
kuin suoraan opiskelijoitakin.

Verkko-opetuksen tilastointi nähdään arvokkaana apuvälineenä yliopistojen opetuksen kehittämiselle ja merkittävänä osana yliopistojen laatutyötä. Verkko-opetuksen tilastointi liittyy siis opetuksen kehittämisen kautta
sekä verkko-opiskelun tuottamiin kompetensseihin että verkko-opiskelun
mitoitukseenkin. Mitoitukseen tilastointi liittyy varsinkin opettajan ja opiskelijan ajankäytön osalta: jotta pystytään arvioimaan esimerkiksi verkkoopetuksen osuus opintojaksosta, on mitoitettava opintojakson vaatima
työaika kokonaisuudessaan. Tilastointi ei siis ole irrallinen ilmiö, vaan
palvelee yhtä lailla opetusta kuin opiskeluakin.

Verkko-opetuksen tilastoinnin pelätään aiheuttavan ylimääräistä työtä,
mutta yhtä lailla tilastoinnilta toivotaan kattavuutta ja yksityiskohtaisuutta.
Ihanteena on verkko-opetuksen tilastoinnin yhdistäminen muihin työtehtäviin, kuten opintojen mitoitussuunnitteluun niin, että tilastot saataisiin
esimerkiksi opintotietojärjestelmän opintojaksokuvauksista ikään kuin sivutuotteena. Kehitteillä oleviin opintotietojärjestelmiin kohdistetaan suuria
odotuksia, sillä niiden toivotaan helpottavan ja automatisoivan nykyisin
varsin manuaalista tilastointia – ja siten edistävän tilastoinnin kehittämistä ja laatua.
Verkko-opetuksen tilastointiin toivotaan kehitettävän muutama yksinkertainen ja keskeinen tilastollinen tunnusluku, joita voitaisiin käyttää eri yhteyksissä, yhtä lailla yliopistojen sisäisessä kuin valtakunnallisessa tilastoinnissakin. Ihanteena on yhtenäisin perustein kerätty eri vuosien, laitosten, tiedekuntien, yliopistojen ja (ammatti)korkeakoulujen välillä vertailtavissa oleva tieto.
Opetuksen tilastollisia tunnuslukuja ei haluta tarkasteltavan suorana numeerisena tietona eikä irrallaan taustastaan. Tärkeänä pidetään suhteellisten tunnuslukujen laskemista: verkkokurssit suhteessa yliopiston koko
kurssitarjontaan, verkko-opintoja suorittaneet opiskelijat suhteessa yliopiston koko opiskelijamäärään, verkko-opetusta käyttävät opettajat suhteessa yliopiston koko opettajakuntaan. Lisäksi korostetaan määrällisen
ja laadullisen tiedon yhdistämistä. Opetuksen laatu on yliopistoissa ajankohtainen – ja toisaalta jopa vakiintunut – tutkimusaihe ja toiminnan kehittämisen osa. Verkko-opetuksen laatua on vielä tutkittu vähemmän,
mutta Oulun yliopistossa on keväällä 2006 käynnistynyt opetusministeriön rahoittamana virtuaaliyliopiston tieteenalaverkostojen vaikuttavuutta
koskeva tutkimus, jossa arvioidaan oppimisen ja opetuksen laatua (Pesonen & Järvelä, 2006).

Varsinkin valtakunnallisessa tilastoinnissa lienee aiheellista keskittyä eri
organisaatioissa ja yhteyksissä kerättävissä ja käytettävissä oleviin tunnuslukuihin. Sen sijaan yliopistojen sisäisessä tilastoinnissa on toki mahdollista ja kenties tarpeellista kerätä yksityiskohtaisempaakin tietoa. Esimerkiksi edellä Muut toivotut tunnusluvut -taulukossa esitettyjä muuttujia
käyttämällä yliopisto voisi halutessaan räätälöidä itselleen hyvinkin seikkaperäisen tilastointikehyksen vaikkapa laatutyönsä tueksi.
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5 YHTEENVETO JA JATKOTOIMENPITEET
Kirsi Levänen, Tuire Palonen, Katri Rintamäki ja Sari Tervonen

Tässä esiselvityksessä on tarkennettu verkko-opiskelun kompetenssien,
mitoituksen ja tilastoinnin käsitteistöä, selvitetty tämänhetkisiä käytäntöjä
ja tarpeita sekä etsitty perusteita hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Hankkeen tavoitteena on edistää verkko-opintojen tuottamien kompetenssien, mitoituskäytäntöjen ja tilastointiperusteiden yhdenmukaisempaa käyttöä yliopistojen opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa, arvioinnissa ja seurannassa.
Kompetenssien osalta tavoitteena on tuottaa yliopistojen opetussuunnitelmatyön tueksi tietoa siitä, miten erilaiset verkko-opiskelumuodot edistävät yleisten akateemisten valmiuksien kehittymistä, lisätä opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä, määritellä verkko-opiskelun tuottamat kompetenssit ja kytkeä ne osaksi opetussuunnitelmien tavoitteita sekä kehittää
ja arvioida kompetenssien saavuttamista tukevia opiskelijan ohjausmenetelmiä.
Mitoituksen osalta KoMiTi-hankkeen tavoitteena on edistää verkkoopintojen mitoituksen suunnittelun ja toteutuksen laatua, kehittää ja arvioida mitoituksen perusteita ja luoda malleja hyvistä mitoituskäytännöistä
ja ohjeita opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun.
Verkko-opiskelun tilastoinnin osalta hankkeen tavoitteena on arvioida ja
kehittää toimivia käytäntöjä verkko-opiskelun ja -opetuksen määrän arviointiin ja toiminnan tilastointiin, laatia perusteita luotettavan seurantatiedon kokoamiseksi verkko-opetuksen kehittymisestä yliopistoittain ja valtakunnallisesti, laatia verkko-opetuksen tilastointisuositus ja edistää tie-
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dekuntien ja yliopistojen välistä opintojaksojen vertailtavuutta ja vaihdettavuutta.

tilastointitapoja. Pilottien esittämät ajatukset ja ideat on sisällytetty edellä
olevaan neljänteen lukuun. Lukuvuonna 2006–2007 toteuttamillaan pilottiopintojaksoilla pilotit soveltavat tässä esiselvityksessä koottuja tilastointitapoja ja tunnuslukuja. Pilottiopettajien ja -opintojaksojen avulla pyritään
kokoamaan lisää kokemustietoa erillisten opintojaksojen tilastoinnista ja
opetuksen kehittämisen kannalta hyödyllisistä tilastointikäytännöistä. Pilottitoiminnassa kokeillaan esiselvityksessä esitettyjen tilastointitapojen
käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä. Esiselvitykseen koottujen tilastoinnin
kehittämisehdotusten ja -toiveiden sekä pilottitoiminnassa niistä saatujen
kokemusten pohjalta laaditaan hankkeen lopuksi sisällöllinen suositus
verkko-opetuksen tilastointiin.

KoMiTi-hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi on kehittämistyöhön kutsuttu
mukaan yhteensä seitsemän pilottia hankeyliopistoista (Kuopion yliopisto, Turun yliopisto, Svenska handelshögskolan, Vaasan yliopisto ja Åbo
Akademi). Pilottikurssien valintaperusteena on ollut monimuotoisuus (tieteenala, kieli, laajuus, opintovaihe, opiskelijamäärä, toteutustapa, virtuaalisuuden aste). Pilottien toiminta koostuu oman opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista kompetenssit, mitoitus ja tilastointi
huomioon ottaen. Pilottien työskentely ajoittuu pääosin vuodelle 2006.
KoMiTi-hankkeen aikana pilotit kirjoittavat opetussuunnitelmiinsa tavoitelauseita sellaisista kompetensseista, jotka liittyvät yleisiin akateemisiin
kompetensseihin, ts. sellaisiin kompetensseihin, joita opetetaan muihin
sisältöihin integroituneena. Opetussuunnitelmatyö kohdistuu keskeisiin
verkko-opetuksen kompetensseihin, jotka on tässä selvityksessä ryhmitelty välineellisiksi, yhteistoiminnallisiksi ja itsenäisen toiminnan kompetensseiksi. Hankkeen lopuksi laaditaan ohjeita opetussuunnitelmien tavoitelauseiden kirjoittamisesta sellaiseen muotoon, että niiden kautta
voidaan kuvata oppimistuloksia ja että niissä huomioidaan erityisesti
verkko-opetuksessa kehittyvät kompetenssit, joita ei opeteta omina sisältöinään.
Pilotit testaavat työskentelyssään VerMit-hankkeessa tuotettua mitoituskehikkoa, laativat omille opiskelijoilleen ajankäytön ohjeistuksen sekä arvioivat opintojakson kuormittavuutta ja ajankäyttösuunnitelman realistisuutta. Mitoituskehikon sisällöllistä ja teknistä kehittämistä jatketaan pilottityöskentelystä saatujen kokemusten pohjalta. Kehitystyössä hyödynnetään löydettyjä hyviä käytäntöjä ja tarkennetaan mitoitusperusteita.
Hankkeen lopuksi laaditaan suosituksia ja ohjeita opintojakson mitoittamiseen ja opiskelijoiden ajankäytön suunnitteluun ja seurantaan.
Pilotit ovat jo kuluneena keväänä pohtineet omalle opetustyölleen ja
omille laitoksilleen, tiedekunnilleen ja yliopistoilleen tarkoituksenmukaisia

Pilotit raportoivat kehittämistyönsä tuloksia ja kokemuksia keväällä 2007.
Tämän esiselvityksen ja pilottikoulutuksen tulosten perusteella vuoden
2007 aikana eri yliopistoissa järjestetään kaikille avoimia hankkeen teemojen mukaisia lyhytkestoisia koulutuksia. KoMiTi-hankkeen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan hankkeen www-sivuilla osoitteessa
www.komiti.fi.
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LIITE 1

Teemahaastattelurunko

Yleistietoja:
o Paljonko virtuaaliopetusta teidän yliopistossanne annetaan: verkkoopetusta? Blended model? ts. yhdistelty opetus / monimuotoopetusta? (Sanallinen luonnehdinta riittää, vertauskohta esimerkiksi viimeisen viiden vuoden aikana).
o Pystyvätkö opiskelijat itse vaikuttamaan valinnoillaan siihen, miten
paljon verkko-opetusta heillä on? Jos pystyvät, niin onko verkkoopetus suosittua?
o Mitkä ovat virtuaaliopetuksen/monimuotoisen opetuksen hyvät puolet, mitkä taas ongelmia/haasteita/pullonkauloja? Arviointi sekä
suunnittelijan, järjestäjän, opettajan ja, jos mahdollista, opiskelijan
näkökulmasta?

Kompetenssit:
o Mitä akateemisia yleisvalmiuksia verkko-opetuksella tavoitellaan?
o Vaikuttaako verkon käyttö opetusmenetelmien valintaan? Jos, niin
miten?
o Vaikuttaako opetuksen toteutustapa (verkko-opetus / monimuotoinen verkko-opetus) siihen, miten opetussuunnitelma laaditaan? Mitä verkko-opetus edellyttää opetussuunnitelmaa tehtäessä, vaikuttaako mitenkään?
o Tavoitellaanko verkko-opetuksella jotain tiettyjä tietoteknisiä taitoja?
o Miten verkkokurssit eroavat muusta opetuksesta kompetenssinäkökulmasta (sekä akateemisten yleisvalmiuksien että sisällön
osalta?)
o Visualisointia: mihin suuntaan verkko-opetus on menossa, missä
suurimmat kiinnostuksen kohteet tulevaisuudessa? Onko muutostarpeita olemassa?

Mitoitus:
o Mihin verkko-opiskelun mitoitus perustuu? Onko käytettävissä/käytössä mitoitukseen liittyvää ohjeistusta?
o Eroaako verkko-opiskelun mitoitus perinteisestä opiskelun mitoittamisesta?
o Miten verkko-opiskelu huomioidaan ops:ssa, hopseissa? Varataanko verkko-opiskelulle aikaa?
o Tämänhetkisten mitoituskäytäntöjen yhteneväisyys: Ovatko mitoituskäytännöt ja -perusteet yhtenäisiä koulutusohjelman tasolla? laitoksen tasolla? tiedekunnan tasolla? yliopiston tasolla? valtakunnallisesti?
o Mikä hyvää ja toimivaa nykyisissä mitoituskäytännöissä?
o Toivomuksia ja kehittämisehdotuksia mitoituksen kehittämistyöhön
o Tehdäänkö opiskelijoiden ajankäytön seurantaa? Miten se vaikuttaa mitoitukseen?

Tilastointi:
o Miten tilastoitte yliopistossanne verkko-opetusta? Mitä tunnuslukuja
käytätte? (esim. verkkokurssinne käyttäjätunnukset / aktiivisesti
käytetyt käyttäjätunnukset; verkkokurssille osallistuneet / opintoviikkoja suorittaneet; verkkokurssien opintopistemäärät; verkkoopetuksen prosenttiosuus koko kurssin opintoviikkomäärästä jne.)
o Jos tilastoitte verkko-opetusta, mitkä ovat käyttökelpoisia ja hyödyllisiä verkko-opetuksen tilastointitapoja?
o Mitä verkko-opetusta koskevaa tietoa saatte nykyisistä tilastollisista
indikaattoreistanne? (esim. verkko-opetuksen määrästä / tulevaisuudesta)?
o Mitä puutteita, epäkohtia ja/tai ongelmia verkko-opetuksen nykyisessä tilastoinnissa on?
o Miten haluaisitte tilastoida verkko-opetusta? Mitä verkko-opetusta
koskevia tilastotietoja olisi tarpeen kerätä? (esim. verkkokurssien
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osallistujamäärät / suoritetut opintopisteet? nimenomaiset verkkokurssit / kaikki verkkoa hyödyntävä opetus / verkkomateriaalit?)
o Miten voisitte verkko-opetuksen tilastointia hyödyntää? Mihin tarvitsisitte verkko-opetuksen tilastointia? (esim. opiskelijarekrytoinnin,
henkilöstön motivoinnin, palkkaneuvottelujen, tulosneuvottelujen
työkaluksi?)
o Mitä kehitystoiveita teillä on verkko-opetuksen valtakunnalliselle ja
yliopistokohtaiselle tilastoinnille?

